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Město Sedlice
Datum vyvěšení : 06.11.2013
Datum sejmutí : 22.11.2013
(15 dní)

------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo města Sedlice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební
zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 50 až 54 stavebního zákona, ve
spojení s ustanovením § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti,

Oznamuje

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
že usnesením Zastupitelstva města Sedlice č. 309/2013
ze dne 31.10. 2013

vydává
po provedeném řízení podle §§50 až 53 stavebního zákona a ve vazbě na §§171
až 174 správního řádu, podle §54 stavebního zákona

územní plán Sedlice
formou opatření obecné povahy
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I. ÚZEMNÍ PLÁN SEDLICE
a) Vymezení zastavěného území
- zastavěné území obce je vymezeno k datu 10/2013
- zastavěné území je vymezeno na výkresech č.I/1 – Výkres základního členění území, č.I/2 – Hlavní
výkres a č.I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Řešeným územím je správní území obce Sedlice, které se skládá ze 4 katastrálních území Sedlice,
Němčice u Sedlice, Mužetice, Holušice se sídly Němčice, Mužetice, Holušice, Dol a dalších samot.
Rozloha jednotlivých katastrálních území:
Sedlice
1772 ha
Němčice u Sedlice
123 ha
Mužetice
589 ha
Holušice
568 ha
Urbanistická koncepce rozvoje města vychází z reálných výhledových potřeb a omezujících faktorů
definovaných limity využití území. Obecným základem řešení je umožnit rozvoj města ve všech
součástech života (bydlení, práce, rekreace) při maximální snaze o zachování a rozvíjení osobitosti
obce a zdravého životního prostředí.
Územní plán vymezuje plochy zejména pro novou obytnou zástavbu, pro technickou infrastrukturu a
pro rozvoj průmyslové sféry. Zeleň ve městě tvoří z největšího podílu soukromá zeleň zahrad a sadů.
Dobrá dopravní dostupnost Blatné zaručuje možnost využívat vyšší občanské vybavenosti.
Město Sedlice se skládá ze 4 kat. území Sedlice, Němčice, Mužetice a Holušice u Mužetic. V Sedlici
se původní zástavba nachází hlavně podél procházející silnice I/20 v prostoru kolem centrální návsi.
Jedná se o menší město bez zřetelné struktury zástavby. Usedlosti nejsou řazeny do jasných front a
rozpadají se ve formu spíše shlukovou vytvářející množství prostorů, cest a zákoutí. Město má
charakter převážně obytného sídla. Budovy jsou orientovány na přístupové komunikace. Zástavba má
kromě převážně zemědělských usedlostí v nejstarší části i lokality s výrazně monofunkčním využitím.
Jedná se zejména o severní část s bytovými domy až 4 podlažními a jihovýchodní část s pravidelnou
ulicovou zástavbou rodinných domů.
Ve vymezeném zastavěném území sídla není dostatek proluk a volných pozemků, aby pokryly potřebu
lokální výstavby. Územní plán má kromě další úkolů i vymezovat nová zastavitelná území. Po obvodu
zastavěného území byly vymezeny zastavitelné plochy pro převážně obytnou výstavbu, které pokryjí
předpokládané kapacitní nároky na budoucí stavební rozvoj.
Rozvoj obce se má odehrávat ve zlepšení dopravní a technické infrastruktury, zlepšení přírodních a
rekreačních podmínek. Hlavním cílem rozvoje území obce je v maximální míře využít stávající
zastavěné území a rozšiřovat zástavbu obce vně sídla pouze na určených zastavitelných plochách.
Hlavními cíly ochrany a rozvoje hodnot území je vytvořit optimální prostředí pro jeho obyvatele a
ostatní složky životního prostředí. V řešeném území se nachází MPZ Sedlice.
Menší sídla Mužetice, Holušice, Němčice a další odloučené osady zůstávají v současné urbanistické
struktuře s doplněním zástavby v jednotlivých lokalitách.

c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně
c1) URBANISTICKÁ KONCEPCE
Navržené plochy urbanistického rozvoje sledují charakter urbanistické struktury stávajícího sídla. Je
vymezeno zastavěné území obce, do kterého byly zahrnuty stávající zastavěné plochy s přilehlými
prostory. Nově navržené plochy stavebního rozvoje navazují na zastavěné území obce.
Rozvojové plochy v blízkosti sídla dotváří koncepci zástavby ve vazbě na přírodní podmínky
z hlediska krajinného reliéfu, orientace ke světovým stranám a obecně kladného působení krajinné
kompozice. Ve smíšených obytných plochách je umožněna výstavba především rodinných domů,
které nepřekračují svým objemem únosné limity dané charakterem krajiny, t.j takové objekty, které
splní požadavky na ně kladené v kapitole 6. Řešení vlastního způsobu zástavby v lokalitách je dáno
již místními podmínkami s návazností na komunikace, nebo budou řešeny urbanisticky v návrhu
základní technické vybavenosti konkrétním projektem.
Ostatní návrhové plochy krajinářského charakteru jsou v souladu s koncepcí péče o kvalitu životního
prostředí zejména s ohledem na posílení prvků ÚSES.
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c2) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY
Územní plán vymezil celkem 26 zastavitelných ploch. Zastavitelné plochy Z.1.1 – Z.1.15 byly převzaty
z předchozího územního plánu. Nad rámec těchto ploch byly vymezeny další zastavitelné plochy Z.2.1
– Z2.9
Plochy pro rozvoj bydlení na plochách smíšených obytných jsou navrženy v návaznosti na hranici
zastavěného území. Plochy výroby a skladování na sevru Sedlice jsou navrženy z důvodu souladu se
ZÚR Jčk.
ZASTAVITELNÉ PLOCHY PŘEVZATÉ Z PŘEDCHOZÍHO ÚZEMNÍHO PLÁNU:
Z1.1
DS-I
plocha dopravní infrastruktury – silnice I. třídy
Jedná se o plochu pro přeložku silnice I/20 severovýchodně od Sedlice.
Z1.2.
VS
plocha výroby a skladování
Plocha je převzata ze ZÚR JčK a též z předchozího územního plánu. Plocha se nachází SV od
železniční stanice.
Z1.3
VS
plocha výroby a skladování
Plocha je převzata ze ZÚR JčK a též z předchozího územního plánu. Plocha se nachází Z od
železniční stanice.
Z1.4.
SO-N
plocha smíšená obytná – nízkopodlažní
Plocha na S Sedlice v blízkosti železniční stanice.
Z1.5
SO-N
plocha smíšená obytná-nízkopodlažní
Plocha doplňuje zastavěné území na S Sedlice.
Z1.6
VS
plocha výroby a skladování
Plocha jižně pod areálem zem. živočišné výroby v lesním komplexu.
Z1.7
OH
plocha občanského vybavení – hřbitov
Plocha navržená k rozšíření stávajícího hřbitova.
Z1.8
SO-N + VP
plocha smíšená obytná-nízkopodlažní a plocha veřejných prostranství
Lokalita se nachází v Z části města Sedlice. Doplňuje zastavěné území. Plocha veřejných prostranství
je vzhledem k blízkosti centra města vhodná k rekreačnímu, sportovnímu popř. kulturnímu využití.
Z1.9
SO-N + VP
plocha smíšená obytná-nízkopodlažní a plocha veřejných prostranství
Plocha je pokračováním postupné zástavby území na západním okraji Sedlice. Uliční kostru a
parcelaci bude řešit územní studie.
Z1.10
VS
plocha výroby a skladování
Jedná se o rozšíření areálu ke komunikaci v JZ části Sedlice
Z1.11
SO-N + VP
plocha smíšená obytná-nízkopodlažní a plocha veřejných prostranství
Lokalita se nachází na JV konci Sedlice. Část lokality v ochranném pásmu železnice bude využita jako
veřejné prostranství.
Z1.12
SO-N + VP
plocha smíšená obytná-nízkopodlažní a plocha veřejných prostranství
Zastavitelná plocha je navržena na J okraji Sedlice. Součástí je vymezená část veřejného prostranství.
Z1.13
VS
plocha výroby a skladování
Plocha k rozšíření stávajícího areálu na J okraji Sedlice.
Z1.14
VS
plocha výroby a skladování
Plocha k rozšíření stávajícího areálu na J okraji Sedlice.
Z1.15
VS
plocha výroby a skladování
Plocha k rozšíření stávajícího areálu jižně v lokalitě Pod Ovčinem.
NOVĚ NAVRŽENÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY:
Z2.1
SO-N
plocha smíšená obytná – nízkopodlažní
Plocha pro rozšíření zástavby JZ od Sedlice.
Z2.2.
SO-N
plocha smíšená obytná – nízkopodlažní
Plocha pro rozšíření zástavby JZ od Sedlice v návaznosti na současnou zástavbu.
Z2.3
SO-N
plocha smíšená obytná – nízkopodlažní
Plocha pro rozšíření zástavby J od Sedlice v lokalitě u rybníka Punčoška.
Z2.4.
SO-N
plocha smíšená obytná – nízkopodlažní
Plocha na rozšíření zástavby na S okraji Holušic vedle bývalé školy.
Z2.5
SO-N
plocha smíšená obytná-nízkopodlažní
Plocha doplňuje zastavěné území na J Holušic.
Z2.6
SO-N + VP
plocha smíšená obytná-nízkopodlažní a plocha veřejných prostranství
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Lokalita se nachází na Z okraji Holubic.
Z2.7
DM
plocha dopravní infrastruktury – místní komunikace
Plocha pro místní komunikaci a Z okraji Sedlice.
Z2.8
DS-I
plocha dopravní infrastruktury – silnice I. třídy
Plocha pro rozšíření silnice I/20 v prostoru jižně od Sedlické obory.
Z2.9
DS
plocha dopravní infrastruktury – silnice II. a III. třídy
Plocha pro rozšíření a rekonstrukci silnice II. třídy.
Z2.10
TI
plocha technické infrastruktury
Plocha pro ČOV v Holušicích.
Z2.11
TI
plocha technické infrastruktury
Plocha pro ČOV v Mužeticích.

c3) SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
Zeleň v sídlech se nachází v místech kolem centrálních prostranství a v zastavěných částech, kde
jsou u komunikací vzrostlé stromy. Dále je sídelní zeleň reprezentována výhradně v zahradách a na
oplocených soukromých pozemcích. Další prvky sídelní zeleně se budou realizovat v rámci plochy
smíšené obytné.
Územní plán vymezil samostatnou plochu zeleně – sídelní zeleň, která je navržena v centru města
Sedlice.

d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
d1) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Sedlice leží mezi městy Blatná, Strakonice, Písek při silnici I/20 Karlovy Vary – Plzeň – Blatná – Písek
– Vodňany – České Budějovice, která tvoří komunikační páteř obce. Na ni se napojuje jihovýchodně
od Sedlice silnice II/173 ze Strakonic a přímo v Sedlici dvojice silnic III. třídy.
Silnice I/20 je součástí mezinárodního silničního tahu E-49 Magdeburg – Lipsko – Cheb – Karlovy vary
– Plzeň – České Budějovice – Třeboň – Vídeň. Průtah zastavěným územím Sedlice vykazuje
množství závad prakticky v celé délce. Pro silnici I/20 je navržena přeložka vedená
v severovýchodním směru souběžně se železnicí. Přeložka je zastavitelnou plochou Z1.1 v rozsahu
vydaného územního rozhodnutí. V jižní části trasy silnice I/20 je navržen širší pruh zastavitelné plochy
Z2.8 pro rozšíření a rekonstrukci silnice. V trase silnice II/173 v prostoru Pod Ovčínem je navržena
zastavitelná plocha Z2.9 pro napřímení a rekonstrukci silnice II. třídy.
Na západním okraji Sedlice je navržena místní komunikace – zastavitelná plocha Z2.7 - k propojení
lokalit zastavěného území města.
Pro nově navržená zastavitelná území, která nejsou napojena na dostatečně kapacitní dopravní
infrastrukturu, bude třeba vybudovat síť místních obslužných komunikací. Bude se jednat buď o zcela
nové komunikace nebo o rekonstrukci stávajících nevyhovujících účelových komunikací. Trasy nových
komunikací jsou znázorněny pakliže se jedná o vytvoření přístupové komunikace. Komunikace uvnitř
zastavitelných ploch nejsou v rozvojových lokalitách znázorněny. Konkrétní trasování bude
projednáno při zpracování projektu ZTV pro každou lokalitu. Řešení nově navrhovaných komunikací
musí být provedeno tak, aby jejich šířka a poloměry zatáček vždy umožnily průjezd těžké požární
techniky.

d2) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Základní koncepce řešení jednotlivých sítí technické infrastruktury je řešena při respektování ZÚR
Jihočeského kraje a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje, schváleného v září 2004
ve znění pozdějších změn, a to dle § 4 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů, a dále při respektování ochranných pásem stávající technické infrastruktury.
Vedení technické infrastruktury pro napojení objektů v řešeném území bude přizpůsobeno pokud
možno poloze komunikací, popř. veřejného prostranství.
4b.1. Elektrická energie
Správním územím obce Sedlice prochází nadzemní síť VN 22 kV. Trasy VVN územím neprocházejí.
Sídla jsou napojena z kmenové linky odbočkami ukončenými trafostanicemi. Kmenová linka 22 kV má
dostatečnou rezervu výkonu pro elektrifikaci Sedlice. Zastavitelné plochy budou napojeny ze
stávajících trafostanic prodloužením sítě NN.
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U zastavitelných ploch budou energetické potřeby budoucích provozů řešeny v návaznosti na
investiční záměry s provozovatelem energetické soustavy. Trasy elektrických vedení lze v navržených
plochách s rozdílným způsobem využití realizovat.

4b.2. Plyn
Město Sedlice je napojena na vysokotlakou plynovodní síť VTL přípojkou DN 100 z VTL plynovodu DN
150 Sedlice – Strakonice.
Územím Sedlice prochází dále vysokotlaký plynovod DN 600 ve směru Písek – Blatná. Z něho je
napojen zmiňovaný plynovod Sedlice – Strakonice. Z plynovodu DN 600 jsou samostatnými
odbočkami napojeny zemědělský areál při silnici Sedlice – Mužetice a sídlo Důl.
Zastavitelné plochy budou napojeny prodloužením stávajících STL rozvodů. Pro sídlo Mužetice je
navržena odbočka z VTL plynovodu do regulační stanice a následně bude proveden STL rozvod po
sídle.

4b.3. Spoje a telekomunikace
V obci je rozvedeno veřejné osvětlení a telefonní síť. Zastavitelné plochy budou napojeny na stávající
trasy.
4b.4 Vodní hospodářství
- VODNÍ TOKY A VODNÍ PLOCHY
Hospodaření a využívání území není omezeno jinými než obecně platnými zásadami, platnými pro
nakládání s vodami podle zákona o vodách.
Hlavním recipientem pro část řešeného území je potok Mísníček, č.hp. 1-08-02-073. Dalším
recipientem je Sedlický potok, levostranný přítok Misníčka, Hněvkovský potok č.hp. 1-08-04-020,
Škvořetický potok č.hp. 1-08-04-022 a Mužetický potok č.hp. 1-08-04-020. Část území spadá do
povodí Otavy (potoky Misníček a Sedlický potok) a část do povodí Lomnice (potoky Hněvkovský,
Mužetický a Škvořetický). Ve správním území obce Sedlice je množství rybníků. Většími vodními
plochami jsou rybníky Mokrý – 17,6 ha, Horní a Dolní Zástava – 7 ha a 3,3 ha, Plaňava 7,7 ha,
Březinka – 5 ha, Malobor – 4,7.ha.
Územní plán nenavrhuje nové vodní plochy a vodní toky.

.
- VODOVOD:
Územní plán navrhuje koridor technické infrastruktury pro vodovodní přivaděč Severní Písecko.
Sedlice:
Ve městě je vybudován veřejný vodovod. Zastavitelné plochy budou napojeny na stávající
vodovodní řad.
Holušice:
Obec je zásobena z veřejného vodovodního řadu. Zastavitelné plochy budou napojeny na stávající
vodovod.
Zdrojem požární vody je vodovod a vodní plocha v intravilánu obce.
Mužetice:
Obec je zásobena z vodovodního řadu, nepatrná část je z domovních studní.
Zastavitelné plochy budou napojeny na stávající vodovod.Zdrojem požární vody je vodovod a vodní
plocha v intravilánu obce.
Němčice a Důl:
Sídla nemají vybudovaný systém veřejného vodovodu a jsou zásobena ze soukromých studní.
Rekreační areál v osadě Důl je zásoben z vlastních zdrojů. Zásobení vodou bude nadále ze
soukromých studní.
NÁVRH ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ VODY
Zdrojem požární vody jsou vodovodní řady a vodní nádrže v centru sídel.
- KANALIZACE:
Výchozím podkladem pro návrh řešení byl Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského
kraje.
Sedlice:
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Město Sedlice je odkanalizována na centrální ČOV. Nadále se počítá s likvidací splaškových vod na
ČOV. Navržená zastavitelná území budou napojena na stávající kanalizační řady. Dešťové vody na
stavebních parcelách zastavitelných ploch budou likvidovány zasakování na vlastním pozemku.
Holušice:
Na převážné části sídla je vybudována jednotná kanalizace.
Územní plán navrhuje vybudování ČOV pro 130 EO. Odpadní vody budou gravitačně svedeny do
nové ČOV. Stávající kanalizace bude ponechána a doplněna o nové řady PVC 300. Do vybudování
ČOV budou splaškové vody z nové výstavby likvidovány v bezodtokových jímkách. V případě
možnosti vypouštění odpadních vod do vodoteče, je přípustné zřizování domovních ČOV.
Mužetice:
Osada má na většině sídla vybudovanou kanalizaci jednotného charakteru. Územní plán navrhuje
vybudování ČOV pro 270 EO. Odpadní vody budou gravitačně svedeny do nové ČOV. Stávající
kanalizace bude ponechána a doplněna o nové řady PVC 300. Do vybudování ČOV budou splaškové
vody z nové výstavby likvidovány v bezodtokových jímkách. V případě možnosti vypouštění odpadních
vod do vodoteče, je přípustné zřizování domovních ČOV.
Němčice a Důl:
Sídla nemají vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou předčišťovány v septicích
různých typů a kvalit s vyústěním přepadů do povrchových vod a s následným vsakováním. Zbývající
splaškové vody jsou zachycovány bezodtokových jímkách a vyváženy na zemědělsky užívané
pozemky.
S ohledem na velikost sídel není investičně, ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a
kanalizační síť. Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV
v Blatné popř. Sedlici.
Obecné:
Pro části ploch, které sousedí s vodním tokem je možné jejich individuální odkanalizování do vodního
toku přímo přes čistírnu odpadních vod. Odkanalizování do bezodtokových jímek je možné pouze po
prokázání nemožnosti napojení na kanalizaci nebo vypouštění odpadních vod do vodního toku.
Dešťové vody v nových zastavitelných plochách budou likvidovány na vlastním pozemku.
V případě možnosti vypouštění odpadních vod do vodoteče nebo splaškové kanalizace, je prioritní
likvidace odpadních vod přes domov. ČOV. V místech, kde se nebude možné napojit do kanalizace
ani do vodního toku je přípustné řešit odpadní vody akumulací v bezodtokových jímkách a následnou
likvidací. V případě vybudování ČOV budou splaškové vody bez čištění vypouštěny do kanalizace
s odvedením ČOV.
4b.5 Odpadové hospodářství
Na území obce nejsou registrované skládky. Svoz komunálního odpadu je v obci zajišťován
uspokojivě a jeho skládkování je prováděno mimo území obce. Kaly z ČOV jsou odváženy mimo
řešené území. Několikrát do roka je organizován svoz objemného odpadu. Ve všech sídlech jsou
nádoby na tříděný odpad. Systém nakládání s komunálním odpadem bude probíhat v souladu
s platnou obecní závaznou vyhláškou obce.

d3) OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍ OBČANSKÉ
VYBAVENÍ, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Velikost obce a její rozvojové perspektivy nevyžadují prvky občanského vybavení nadmístního
významu. Obec bude nadále vázána na sídla vyššího významu, hlavně blízkou Blatnou.
V zastavitelných plochách jsou navrhovány plochy veřejných prostranství.

e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek
pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání
ložisek nerostných surovin.
e1) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO ZMĚNY A JEJICH VYUŽITÍ
Návrhem územního plánu se vazby na širší okolí nemění.
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Území Sedlice je součástí kulturní zemědělské krajiny, charakteristické značnou výškovou variabilitou
terénu harmonickým střídáním zemědělských půdních celků (pole, louky, pastviny) s lesními celky
především v severní části.
V řešeném území Sedlice:
- se nenachází registrovaný významný krajinný prvek. Významnými krajinnými prvky ze zákona §3
odst.1 písm.b) jsou všechny lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy vodních toků. Rašeliniště a jezera
se v území nevyskytují.
- nenachází se přechodně chráněná plocha, přírodní památka včetně OP, lokalita výskytu zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů
- v území se nenachází žádný památný strom
- v řešeném území se nachází přírodní rezervace Sedlická obora
- celé území je zranitelnou oblastí
- Na území obce nebyla stanovena biosférická rezervace UNESCO, ani geopark UNESCO. Na území
obce nebyly vymezeny žádné prvky soustavy NATURA 2000 – evropsky významná lokalita ani ptačí
oblast. Do území obce nezasahuje přírodní park.
Územní plán nezasahuje do současného stavu krajiny. V případě biokoridorů navrhuje posílení
přírodního prvku v území.

e2) ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Součástí předchozího územního plánu je zpracovaný plán ÚSES. Tento ÚSES je základním
východiskem pro navržený územní plán. Ze ZÚR JČK jsou do územního plánu zapracovány regionální
a nadregionální prvky ÚSES.
V případě vymezování prvků ÚSES se jedná o překryvnou funkci, která je nadřazená charakteristice
dle vymezení ploch s rozdílným způsobem využití.

PRVKY ÚSES:
OZNRBK 15
- ochranná zóna nadregionálního biokoridoru
NRBK 116
- nadregionální biokoridor Velká Kuš – Řežabinec
Biokoridor tvoří údolní partie úzké nivy a přilehlého prudkého zalesněného svahu zaříznutého údolí
Brložského potoka v pahorkatině V od Katan. V nivě přirozeného kamenitého toku, mezi prudkými
zalesněnými svahy stinný lužní porost, přirozená bylinná vegetace. Ve svahu převládají smrkové
porosty.
Cílem je extenzivní využití nádrží umožňující vývoj přirozených litorálních a vodních společenstev.
Obnova přirozeného charakteru nivy s lužními porosty, extenzivními aluviálními loukami a mokřadními
biotopy. Rekonstrukce kulturních lesů, vývoj porostů přirozené skladby a struktury.
RBC 3366
- regionální biocentru Sedlická obora
Biocentrum tvoří rozsáhlý celek harmonické kulturní krajiny se smíšenými lesy, rybníky a loukami
v ploché pahorkatině JV od Sedlic. Zahrnuje komplex převážně kulturních smrkových a
smrkoborových lesů s partiemi přirozených smíšených a listnatých porostů, ve vlhkých mělkých
sníženinách se střídají partie lesů s kulturními i přirozenými loukami a drobnými vodními plochami i
rozsáhlými rybníky. Severní část tvoří lokalita Sedlické obory, tvořené z větší části porosty s převahou
SM skupin různého věku.
Cílem je vznik rozsáhlejší oblasti přirozené lesní, luční mokřadní a lužní vegetace s přírodě blízkými
extenzivními formami hospodaření
RBK 279
- regionální biokoridor Buzičky – Sedlická obora
Biokoridor prochází smrkoborové porosty v lesních komplexech kolem temen vyvýšenin v členitém
terénu Milovické vrchoviny, mezi lesy propojení pozemky luk i polí podél mezí cest i drobných
vodotečí.
Cílem je postupná rekonstrukce lesních porostů a propojení skupin přirozené skladby a struktury
s maloplošnými podrostními formami hospodaření. Mimo les propojení přírodě blízkých biotopů
harmonické kulturní krajiny udržovaných extenzivním hospodařením.
RBK 280
- regionální biokoridor Placka – Sedlická obora
Jižní část biokoridoru tvoří kulturní smrkoborové lesy místy s listnatou příměsí na okraji lesních
komplexů, ve střední části pozemky orné podél cest i pozemky kulturních luk a lad v plochém terénu
Radomyšlské pahorkatiny Holušic.
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Cílem je postupná rekonstrukce lesních porostů a propojení skupin přirozené skladby a struktury
s maloplošnými podrostními formami hospodaření. Mimo les propojení přírodě blízkých biotopů
harmonické kulturní krajiny udržovaných extenzivním hospodařením.

Lokální biocentra:
LBC 127 – biocentrum v lesním komplexu na vrchu Chlum S od Mužetic je tvořeno převážně
smrkoborovými lesními porosty
LBC 137 – biocentrum na severních svazích zalesněného vrhu Přední Trchov JZ od Němčic. Je
tvořeno převážně smrkoborovými porosty.
LBC 141 – biocentrum kolem rybníku Mokrý. Podél břehů křoviny, druhově pestrá společenstva
rákosin bahnitých břehů, vlhké až mokré louky
LBC 146 – biocentrum nad rybníkem Horní Zástava částečně zasahuje do lesních pozemků na
kraji komplexu pod vrchem Křídlí, většinou smrkoborové kulturní porosty.
LBC 147 - biocentrum v lesním komplexu Křídlí, většinou smrkoborové kulturní porosty
LBC 152 – biocentrum tvoří kulturní převážně smrkoborové porosty v komplexu lesů v pahorkatině
Z od Mužetic
LBC 153 – navržené biocentrum severně od vlakové zastávky Sedlice. Zahrnuje drobné plochy
zeleně, pozemky kulturních luk a zemědělské pozemky.
LBC 154 - biocentrum tvoří kulturní převážně smrkoborové porosty v komplexu lesů v pahorkatině
Z od Mužetic
LBC 155 – biocentrum na soutoku Sedlického potoka a drobné vodoteče od severu. Plocha údolní
nivy s pozemky luk a polí harmonické kulturní krajiny
LBC 156 - biocentrum tvoří kulturní převážně smrkoborové porosty v komplexu lesů v pahorkatině
JZ od Mužetic
LBC 158 - biocentrum v lesním komplexu Maliva V od Mužetic je tvořeno převážně smrkoborovými
lesními porosty
LBC 159 – navržené lokální biocentrum v trase RBK 280. Biocentrum tvoří drobné plochy zeleně a
orné půdy v plochém terénu na V okraji Holušic
LBC 177 – biocentrum na toku Brložského potoka, drobné plochy zeleně a kulturních luk
LBC 178 – biocentrum v nivě Brložského potoka pod hrází rybníka Dolní Zástava, lesní plochy,
louky na pravém břehu potoka

Lokální biokoridory:
LBK 42 – biokoridor navazující na BK 42 v území obce Předotice s propojením na RBK 280
LBK 332 – biokoridor S od Němčic prochází pod Z svahem vrcholu Hradiště. Částečně v lesních
porostech a na pozemcích kulturních luk.
LBK 334 – biokoridor SZ od Němčic Prochází částečně lesními porosty a částečně po pozemcích
kulturních luk.
LBK 343 – krátká část biokoridoru, která zasahuje na severní okraj svahů vrchu Chlum v lesním
komplexu
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LBK 346- biokoridor S od Sedlice. Jižní část je navržená a propojuje LBC 153 s lesním celkem
podél silnice na Zahorčice. Biokoridor vede v trase drobné vodoteče. Zahrnuje lesní porosty a
pozemky kulturních luk.
LBK 347 – biokoridor SV od Mužetic vede kolem sídla Dol po kraji zemědělských pozemků, podél
cest. V západní části je součástí lesního celku pod vrchem Chlum.
LBK 361 – krátký úsek v Z části území v lesním komplexu Zadní Trchov
LBK 363 – částečně funkční biokoridor v lesních komplexech JZ od Němčic. Je navrženo propojení
mezi dvěma lesními celky. Trasa v převážně smrkoborových lesních porostech
LBK 365 – biokoridor v trase drobné vodoteče pod Z svahem vrchu Křídlí, převážně pozemky
kulturních luk a polí
LBK 367 – biokoridor v lesním komplexu Křídlí, většinou smrkoborové kulturní porosty
LBK 370- biokoridor vede převážně smrkoborovými porosty v komplexu lesů na svazích vrchu
kamenice.
LBK 372 – funkční biokoridor v nivě Sedlického potoka přes rybníky Kostelecký a Malobor
k Sedlické oboře. Biokoridor vede podél vodoteče kulturní zemědělskou krajinou s drobnými
porosty kolem rybníků. Severně nad LBC 155 vede biokoridor v trase budou přeložky I/20. V části
u navrženého LBC 153 je trasa biokoridoru navržena a bude ji nutno řešit v souvislosti se stavbou
silnice např. propustek apod.
LBK 373- částečně funkční biokoridor SV od Holubic prochází v jižní části zemědělskou kulturní
krajinou a v severní části lesními porosty komplexu Maliva.
LBK 379 – trasu tvoří zalesněné plochy severní části lesního komplexu Maliva
LBK 400 – částečně funkční biokoridor prochází kolem zastavěného území na severu Sedlice a
pod západním svahem vrchu Na Vráži s vodojemem. Dále se stáčí na JZ podél cest k lesnímu
komplexu Křídlí. Ve své jižní částí je potřeba posílit přírodní prvky zvláště souběžně s polními
cestami v krajině

Interakční prvky
Les je ze zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, významným
krajinným prvkem, který požívá všeobecnou ochranu. Součástí ÚSES jsou prvky, které se v území
dochovaly, a které by měly být základním článkem jeho budoucí obnovy a rozvoje. Prvky ÚSES jsou
zapracovány do grafické části územního plánu (hlavní výkres, koordinační výkres).
REGULATIVY PRO SKLADEBNÉ PRVKY ÚSES
A)

Pro funkční využití ploch biocenter
A-1:
je přípustné
 současné využití
 využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým
stanovištním podmínkám
 jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnami nesmí docházet ke
znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných
ploch ÚSES
A-2:
jsou podmíněné
 pouze nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, ČOV atd., za
podmínky nenarušení funkčnosti biocentra.
A-3:
jsou nepřípustné
 změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm
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ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na
ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES,
 jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost
biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich
 rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných
surovin apod., mimo činnosti podmíněné.
B)

Pro funkční využití ploch biokoridorů
B-1:
je přípustné
 současné využití
 využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým
stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém
hospodaření (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy a pod.), případně
rekreační plochy přírodního charakteru,
 jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnami nesmí docházet ke
znemožnění navrhovaného využití a přírodní funkce současných funkčních
biokoridorů
B-2:
jsou podmíněné
 nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV
atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti
biokoridoru. Umístění pokud možno jen kolmo na biokoridory a v co nejmenším
rozsahu.
B-3:
jsou nepřípustné
 změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability
daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm
ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na
ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru,
jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní
ochranu a založení chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti, jako je
umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, a pod., mimo
činností podmíněných

e3) PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED
POVODNĚMI
Území je protkáno sítí polních a pěších cest, které se vytvářely postupem času v místech hospodářské
potřeby. V řešeném území obce proběhly pozemkové úpravy, které vlastnicky zorganizovaly
uspořádání krajiny.
Protipovodňovým opatřením je navržený pás plochy smíšené nezastavěného území (jihozápadně o
obce), který by měl zůstat trvalým travním porostem. V kombinaci s polní cestou byl takto vymezen již
pozemkovými úpravami.
Jiná protipovodňová opatření nejsou navrhována, avšak v rámci stanovení podmínek využití ploch
s rozdílným způsobem využití je umožněna jejich realizace. Obecnými nástroji proti splavování vody z
polí jsou zejména vhodná volba zemědělských plodin (např. obilniny na místo okopanin), orba po
vrstevnici nebo výsadba křovin.

e4) KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
V území jsou stávající chatové osady zejména v jižní části kolem rybníků Horní a Dolní Zástava. Na
existující ojedinělé rekreační objekty nebude navazováno další rekreační výstavbou. Významně se na
rekreačním využívání krajiny podílí individuální rekreace v chalupách, které územní plán zařazuje do
ploch smíšených obytných. Územní plán nenavrhuje rozvoj chatových osad. Vhodná je pěší turistika a
cykloturistika ve volné krajině.

e5) VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Výhradní ložisko nerostných surovin, chráněné ložiskové území, dobývací prostor, poddolované
území a sesuvné území se v řešeném území nevyskytují. Nenachází se v území též staré důlní dílo,
halda, odval, výsypka ani odkaliště.
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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 umisťování staveb, zařízení a jiných opatření
pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu (např. výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich
využití).
Řešené území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití. Pro každou plochu je ve výkresech
použito grafické odlišení a písmenný index. Území je členěno na plochy dle vyhl. č. 501/2006 Sb., §419. Pro každou plochu je stanoveno využití hlavní, přípustné, podmínečně přípustné, nepřípustné a
podmínky prostorového uspořádání.
Seznam ploch s rozdílným způsobem využití stanovených v územním plánu:
SO-N - Plochy smíšené obytné-nízkopodlažní
SO
- Plochy smíšené obytné
R
- Plochy rekreace
OV
- Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura
OS
- Plochy občanského vybavení – sport
OH
- Plochy občanského vybavení – hřbitov
VP
- Plochy veřejných prostranství
DS-I
- Plochy dopravní infrastruktury – silnice I.třídy
DS
- Plochy dopravní infrastruktury – silnice II. a III.třídy
DM
- Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace
DC
- Plochy dopravní infrastruktury – polní a lesní cesty
DŽ
- Plochy dopravní infrastruktury - železnice
TI
- Plochy technické infrastruktury
VS
- Plochy výroby a skladování
VS-F - Plochy výroby a skladování - fotovoltaická elektrárna
VV
- Plochy vodní a vodohospodářské
NZ
- Plochy zemědělské
NL
- Plochy lesní
NS
- Plochy smíšené nezastavěného území
NZS
- Plochy zeleně – sídelní zeleň
NP
- Plochy přírodní - obora

SO-N - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - NÍZKOPODLAŽNÍ
A) Hlavní využití:
- bydlení v rodinných domech
B) Přípustné využití:
- bydlení – nízkopodlažní zástavba
- stavby pro rodinnou rekreaci
- občanské vybavení
- sportovní zařízení a hřiště
- veřejná prostranství
- dopravní a technická infrastruktura
- přírodní složky, vodní plochy, zeleň
C) Podmíněně přípustné využití:
- drobná nerušící výroba a podnikatelské aktivity za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity
(zejména hluk) na hranici vlastního pozemku
- v ochranném pásmu VN 22kV nesmí být umístěny stavby s charakterem chráněného venkovního
prostoru
- v lokalitách Z1.4, Z1.11 a Z1.12 prokáže stavebník splnění hygienických limitů hluku pro chráněný
venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb ke stávajícímu
zdroji hluku (silnice, železnice)
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D) Nepřípustné využití:
- Veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez
limity uvedené v příslušných předpisech
- Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
E) Podmínky prostorového uspořádání:
a)
b)
c)
d)

max. výška obytných objektů – 2NP včetně podkroví
max. výška hospodářských a provozních staveb – 12m v hřebeni, sedlové střechy
v zastavěném území obce – zastavitelná plocha pozemku –max. 90% , platí pro
vlastnické celky
v navrženém zastavitelném území – zastavitelná plocha pozemku max. 40%.

SO - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
A) Hlavní využití:
- bydlení v rodinných domech a bytových domech
B) Přípustné využití:
- bydlení
- stavby pro rodinnou rekreaci
- občanské vybavení
- sportovní zařízení a hřiště
- veřejná prostranství
- dopravní a technická infrastruktura
- přírodní složky, vodní plochy, zeleň
C) Podmíněně přípustné využití:
- drobná nerušící výroba a podnikatelské aktivity za podmínky, že budou dodrženy hygienické limity
(zejména hluk) na hranici vlastního pozemku
- v ochranném pásmu VN 22kV nesmí být umístěny stavby s charakterem chráněného venkovního
prostoru
D) Nepřípustné využití:
- Veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez
limity uvedené v příslušných předpisech
- Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
E) Podmínky prostorového uspořádání:
a)
b)
c)

max. výška obytných objektů – 4NP včetně podkroví
max. výška hospodářských a provozních staveb – 15m v hřebeni, sedlové střechy
v zastavěném území obce – zastavitelná plocha pozemku –max. 90% , platí pro
vlastnické celky

R – PLOCHY REKREACE
A) Hlavní využití:
- stavby a plochy pro sport a rekreaci
B) Přípustné využití:
- stavby k zajištění podmínek pro užívaní staveb občanského vybavení v souladu s jejich
účelem
- chatové osady, stavby pro rodinnou rekreaci
- veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky
- stavby pro turistiku a rekreaci
- veřejná prostranství
- dopravní a technická infrastruktura
- přírodní složky, vodní plochy, zeleň
C) Podmínečně přípustné využití:
- není stanoveno
D) Nepřípustné využití
- Veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez
limity uvedené v příslušných předpisech.
- Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu,
skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety a
hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb.
E) Regulační podmínky:
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- v navržených plochách je umožněna výstavba budov do max. 2 podlažní včetně podkroví. Zastavěná
plocha pod objektem max. 100m2.

OV – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
A) Hlavní využití:
- stavby a plochy pro občanskou vybavenost
B) Přípustné využití:
stavby k zajištění podmínek pro užívaní staveb občanského vybavení v souladu s jejich účelem
- stavby pro vzdělávání a výchovu,sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou
správu, ochranu obyvatelstva
- stavby pro výkon služby církevního řádu
- stavby pro turistiku a rekreaci
- veřejná prostranství
- dopravní a technická infrastruktura
- přírodní složky, vodní plochy, zeleň
C) Podmíněně přípustné využití:
- bydlení – v ploše do 10% z plochy stavebního pozemku, za podmínky splnění hygienických limitů
D) Nepřípustné využití:
- Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
E) Regulační podmínky:
- u objektů v režimu památkové ochrany, bude objemová a prostorová regulace stavební činnosti
hodnocena individuálně složkovou památkové péče

OS – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT
A) Hlavní využití:
- stavby a plochy pro sport a rekreaci
B) Přípustné využití:
stavby k zajištění podmínek pro užívaní staveb občanského vybavení v souladu s jejich
účelem
- stavby pro turistiku a rekreaci
- veřejná prostranství
- dopravní a technická infrastruktura
- přírodní složky, vodní plochy, zeleň
C) Podmínečně přípustné využití:
- bydlení – služební byt.
D) Nepřípustné využití
- Veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez
limity uvedené v příslušných předpisech
- Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.
E) Regulační podmínky:
- zastavěná plocha pod budovami max. 20% z plochy sportovního areálu.
-

OH – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – HŘBITOV
A) Hlavní využití:
- stavby a plochy pro funkci pohřební a církevní
B) Přípustné využití:
- stavby k zajištění podmínek pro užívaní staveb občanského vybavení v souladu s jejich účelem
- veřejná prostranství
- dopravní a technická infrastruktura
- přírodní složky, vodní plochy, zeleň
C) Podmínečně přípustné využití:
- nestanovují se
D) Nepřípustné využití
- Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
E) Regulační podmínky:
- nestanovují se

VP – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
A) Hlavní využití:
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- stavby veřejných komunikací a prostranství
B) Přípustné využití:
- komunikace místní, obslužné, účelové
- chodníky, stezky
- stavby pro cykloturistiku
- dopravní a technická infrastruktura
- přírodní složky, zejména sídelní zeleň
C) Podmínečně přípustné využití:
- nestanovují se
D) Nepřípustné využití:
- Veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez
limity uvedené v příslušných předpisech
- Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
E) Podmínky prostorového uspořádání:– nestanovují se

DS-I - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY- SILNICE I. TŘÍDY
A) Hlavní využití:
- stavby a zařízení pozemních komunikací – silnice I. třídy
B) Přípustné využití:
- silnice II. a III. třídy, místní komunikace
- stavby dopravní a technické infrastruktury
- přírodní složky, vodní plochy, zeleň
- sjezdy a nájezdy, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodné a izolační zeleně, stavby
dopravního vybavení, cyklostezky, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a
řadové garáže, odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací
C) Podmínečně přípustné využití:
- podmínkou umístění staveb v DS-I je dodržení hygienických limitů hluku na hranici ploch
s charakterem chráněného venkovního prostoru, chráněného venkovního prostoru staveb a
chráněného vnitřního prostoru staveb
D) Nepřípustné využití:
Jiná než přípustná činnost není povolena
E) Podmínky prostorového uspořádání:– pro plošné dopravní stavby se neuvádějí

DS - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY- SILNICE II. A III. TŘÍDY
A) Hlavní využití:
- stavby a zařízení pozemních komunikací – silnice II. a III. třídy
B) Přípustné využití:
- místní komunikace
- stavby dopravní a technické infrastruktury
- přírodní složky, vodní plochy, zeleň
- sjezdy a nájezdy, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodné a izolační zeleně, stavby
dopravního vybavení, cyklostezky, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a
řadové garáže, odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací
C) Podmínečně přípustné využití:
- podmínkou umístění staveb pozemních komunikací je dodržení hygienických limitů hluku na hranici
ploch s charakterem chráněného venkovního prostoru, chráněného venkovního prostoru staveb a
chráněného vnitřního prostoru staveb.
D) Nepřípustné využití:
Jiná než přípustná činnost není povolena
E) Podmínky prostorového uspořádání:– pro plošné dopravní stavby se neuvádějí

DM - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY- MÍSTNÍ KOMUNIKACE
A) Hlavní využití:
- stavby a zařízení pozemních komunikací – místní komunikace
B) Přípustné využití:
- veřejná prostranství
- stavby dopravní a technické infrastruktury
- přírodní složky, vodní plochy, zeleň
- sjezdy a nájezdy, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, stavby dopravního vybavení, cyklostezky,
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odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže, odstavné a parkovací
plochy, areály údržby pozemních komunikací, drobná architektura v krajině
C) Podmínečně přípustné využití:
- nestanovuje se
D) Nepřípustné využití:
- Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
E) Podmínky prostorového uspořádání:– pro plošné dopravní stavby se neuvádějí

DC - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY-POLNÍ A LESNÍ CESTY
A) Hlavní využití:
- stavby a zařízení pozemních komunikací – polní a lesní cesty
B) Přípustné využití:
- místní komunikace
- stavby dopravní a technické infrastruktury
- přírodní složky, vodní plochy, zeleň
C) Podmínečně přípustné využití:
- nestanovuje se
D) Nepřípustné využití:
- Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
E) Podmínky prostorového uspořádání:– pro plošné dopravní stavby se neuvádějí

DŽ - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - ŽELEZNICE
A) Hlavní využití:
- stavby a zařízení železniční dopravy
B) Přípustné využití:
- silnice, místní komunikace
- stavby dopravní a technické infrastruktury
- přírodní složky, vodní plochy, zeleň
- sjezdy a nájezdy, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodné a izolační zeleně, stavby
dopravního železničního vybavení, cyklostezky, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily,
hromadné a řadové garáže, odstavné a parkovací plochy, areály údržby železničních a pozemních
komunikací
C) Podmínečně přípustné využití:
- nestanovuje se
D) Nepřípustné využití:
Jiná než přípustná činnost není povolena
E) Podmínky prostorového uspořádání:– pro plošné dopravní stavby se neuvádějí

TI - PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
A) Hlavní využití:
- stavby a zařízení technické infrastruktury
B) Přípustné využití:
- zajištění funkce čistírny odpadních vod a další vodohospodářské stavby
- dopravní a technická infrastruktura
- přírodní složky, vodní plochy, zeleň
C) Podmínečně přípustné využití:
- podmínkou umístění staveb ČOV je dodržení limitů hluku na hranici ploch s charakterem chráněného
venkovního prostoru, chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného vnitřního prostoru
staveb.
D) Nepřípustné využití
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
E) Podmínky prostorového uspořádání:
Pro stavby technické infrastruktury se nestanovují.

VS – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
A) Hlavní využití:
- stavby pro výrobu a skladování
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B) Přípustné využití:
- stavby k zajištění podmínek pro užívaní staveb výroby a skladování v souladu s jejich účelem
- stavby pro stavebnictví
- stavby pro zemědělství a zemědělskou výrobu
- stavby administrativní, výzkumné, vývojové, zkušební a veřejné infrastruktury jako součást staveb
hlavních
- přírodní složky, vodní plochy, zeleň
- stavby dílen učňovského školství
- dopravní a technická infrastruktura
- veřejná prostranství
C) Podmínečně přípustné využití:
- podmínkou umístění staveb je dodržení hygienických limitů hluku na hranici ploch s charakterem
chráněného venkovního prostoru, chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného vnitřního
prostoru staveb.
D) Nepřípustné využití
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez
limity uvedené v příslušných předpisech
- zdravotnictví, vzdělávání a výchova , hutnictví, chemii a těžké strojírenství, bydlení
E) Podmínky prostorového uspořádání:
Max. výška objektů 12m, kromě technologických zařízení

VS-F – PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ-FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
A) Hlavní využití:
- objekty a zařízení fotovoltaické elektrárny
B) Přípustné využití:
- dopravní a technická infrastruktura
- přírodní složky, vodní plochy, zeleň
- zemědělský půdní fond
C) Podmínečně přípustné využití:
- nestanovuje se
D) Nepřípustné využití
- Veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez
limity uvedené v příslušných předpisech.
- Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím
E) Podmínky prostorového uspořádání:
- nestanovují se

W – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
A) Hlavní využití
Vodní plochy, vodní toky a pozemky s převažujícím vodohospodářským využitím
B) Přípustné využití:
Činnosti k zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a
suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy
upravujících problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny.
Dopravní a technická infrastruktura, drobná krajinná architektura.
Je přípustné zřizování rybníků. Přípustná je změna kultury mezi poli, sady, loukami, pastvinami, lesy a
malými vodními plochami.
C) Podmínečně přípustné využití:
- v tomto případě se nestanovuje
D) Nepřípustné využití:
Jiné než přípustné využití není povoleno.
Nepřípustné jsou zejména stavby oplocení (kromě ohradníků), stavby pro bydlení, rekreaci,
občanskou vybavenost, výrobu a skladování.
E) Podmínky prostorového uspořádání – nestanovují se

NZ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
A) Hlavní využití:
Zemědělské využití
B) Přípustné využití
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Činnosti pro zajištění zemědělského využití, stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství. Dopravní
a technická infrastruktura, drobná krajinná architektura. Realizace protipovodňových opatření v krajině
např. suchý poldr.
Je přípustné zřizování rybníků. Přípustná je změna kultury mezi poli, sady, loukami, pastvinami, lesy a
malými vodními plochami.
C) Podmínečně přípustné využití:
- v tomto případě se nestanovuje
D) Nepřípustné využití:
- jiné než přípustné využití není povoleno.
Nepřípustné jsou zejména stavby oplocení (kromě ohradníků), stavby pro bydlení, rekreaci,
občanskou vybavenost, výrobu a skladování.
Nepřípustné jsou zemědělské stavby s rekreačním využitím a využitím pro trvalé bydlení a ubytování.
E) Podmínky prostorového uspořádání – nestanovují se

NL - PLOCHY LESNÍ
A) Hlavní využití
Plochy s pozemky určené k plnění funkce lesa
B) Přípustné využití:
Činnosti k zajištění podmínek využití pozemků pro les. Stavby a zařízení lesního hospodářství.
Dopravní a technická infrastruktura, drobná krajinná architektura. Realizace protipovodňových
opatření v krajině např. suchý poldr.
Je přípustné zřizování rybníků. Přípustná je změna kultury mezi poli, sady, loukami, pastvinami, lesy a
malými vodními plochami.
C) Podmínečně přípustné využití:
- v tomto případě se nestanovuje
D) Nepřípustné činnosti:
Jiné než přípustné využití není povoleno.
Nepřípustné jsou zejména stavby oplocení (kromě ohradníků), stavby pro bydlení, rekreaci,
občanskou vybavenost, výrobu a skladování.
E) Podmínky prostorového uspořádání – nestanovují se

NS -

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

A) Hlavní využití
Nezastavěné území bez převažujícího způsobu využití
B) Přípustné využití:
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
- pozemky zemědělského půdního fondu
- pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití
- pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů
- dopravní a technická infrastruktura
Drobná krajinná architektura. Realizace protipovodňových opatření v krajině např. suchý poldr.
Je přípustné zřizování rybníků. Přípustná je změna kultury mezi poli, sady, loukami, pastvinami, lesy a
malými vodními plochami.
C) Podmínečně přípustné využití:
- v tomto případě se nestanovuje
D) Nepřípustné využití:
Jiné než přípustné využití není povoleno.
Nepřípustné jsou zejména stavby oplocení (kromě ohradníků), stavby pro bydlení, rekreaci,
občanskou vybavenost, výrobu a skladování.
E) Podmínky prostorového uspořádání – nestanovují se

NZS -

PLOCHY ZELENĚ – SÍDELNÍ ZELEŇ

A) Hlavní využití
Nezastavěné území s převažující přírodní složkou veřejné sídelní zeleně
B) Přípustné využití:
- plochy městského parku a zařízení drobné parkové architektury
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
- pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití
- pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů
- související dopravní a technická infrastruktura
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C) Podmínečně přípustné využití:
- v tomto případě se nestanovuje
D) Nepřípustné využití:
Jiné než přípustné využití není povoleno.
Nepřípustné jsou zejména stavby oplocení (kromě ohradníků), stavby pro bydlení, rekreaci,
občanskou vybavenost, výrobu a skladování.
E) Podmínky prostorového uspořádání – nestanovují se

NP -

PLOCHY PŘÍRODNÍ – OBORA

A) Hlavní využití
Plochy přírodní rezervace
B) Přípustné využití:
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
- pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití
- pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů
- související dopravní a technická infrastruktura
C) Podmínečně přípustné využití:
- v tomto případě se nestanovuje
D) Nepřípustné využití:
Jiné než přípustné využití není povoleno.
Nepřípustné jsou zejména stavby oplocení (kromě ohradníků), stavby pro bydlení, rekreaci,
občanskou vybavenost, výrobu a skladování.
E) Podmínky prostorového uspořádání – nestanovují se

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 řešeném území je navrženo 7 veřejně prospěšných staveb.
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY:
VPS 1 –plocha dopravní infrastruktury – silnice I. třídy - D7/1 - pro přeložku silnice I/20
VPS 2 –plocha dopravní infrastruktury – silnice I. třídy - D7/2 – pro rozšíření silnice I/20
VPS 3 – plocha dopravní infrastruktury – silnice II. a III. Třídy – D51 – pro rozšíření silnice II/173
VPS 4 – koridor technické infrastruktury – V1 – vodovod Severní Písecko
VPS 5 – plynofikace Mužetic, VTL přípojka, regulační stanice, STL rozvod po obci
VPS 6 – ČOV pro obec Holušice
VPS 7 – ČOV pro obec Mužetice
Územní plán navrhuje veřejně prospěšná opatření pro návrhové části lokálních biocenter a
biokoridorů.
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ:
VPO 1-6 –
lokální biokoridor - navržená část
VPO 7,8 lokální biocentrum – navržené
VPO 9 protipovodňové opatření – vodní plocha
.
Umístění VPS a VPO je znázorněno graficky na výkresech:
I/2 – hlavní výkres , I/3 – výkres VPS, VPO a asanací

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které
lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo
zřizováno, parcelní čísla pozemků, názvu katastrálního území a případně
dalších údajů podle §5 odst. 1 katastrálního zákona.
Veřejně prospěšné stavby nebo veřejná prostranství, pro která je možno uplatnit předkupní právo, ÚP
nestanovuje.

i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.
V průběhu pořizování územního plánu nebylo požadováno posouzení vlivu na evropsky významnou

20

Opatření obecné povahy ÚP Sedlice
lokalitu nebo ptačí oblast. Kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona nejsou
stanoveny.

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.
Pro zastavitelné plochy Z1.5, Z1.9, Z1.11, Z1.12 a Z2.6 je stanovena podmínka pořízení územní
studie před vydáním prvního správního rozhodnutí v zastavitelné ploše. Územní studie bude pořízena
do 6 –ti let od vydání územního plánu.

k) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části
1.
2.

Textová část územního plánu obsahuje v originálním vyhotovení
4 až 21 tohoto dokumentu).
Grafická část územního plánu obsahuje celkem 6 výkresŮ.
Seznam příloh:
I/1. Výkres základního členění území
I/2 – část A. Hlavní výkres
I/2 – část B. Hlavní výkres
I/2 – část C. Hlavní výkres
I/2 – část D. Hlavní výkres
I/3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
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II. Odůvodnění územního plánu Sedlice - Textová část
1.
1.1.
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1.1.b)
1.1.c)
1.1.d)
1.1.e)
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.8.
1.9.

Textová část
výsledek přezkoumání územního plánu - Soulad návrhu územního plánu………………….str.23
soulad s politikou územního rozvoje………………………………………………..………..… str.23
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Odůvodnění územního plánu
1.Textová část odůvodnění územního plánu
Územní plán města Sedlice se zpracovává pro potřeby řešení aktuálních problémů obce a potřeby
stanovení koncepce jejího dalšího rozvoje. V obci jsou zaznamenány požadavky na individuální
bytovou výstavbu. Práce na ÚPD byly zahájeny v březnu 2011.
Výchozí požadavky a cíle byly formulovány na jednání se zástupci města. Zástupci města na
konzultaci se zpracovatelem sestavili osnovu postupu prací a hrubou koncepci práce na ÚPD.
HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ
Cílem pořízení územního plánu města je zabezpečit pilíře trvale udržitelného rozvoje územní
z hlediska přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. Při upevňování a ochraně přírodních hodnot se
územní plán zaměřuje především na vymezování ÚSES a funkční charakteristiku i nezastavitelného
území. Při zajištění a podpoře kulturních hodnot jde především o stanovení urbanistické koncepce a
podpora tradičního charakteru venkovských sídel. U civilizačních hodnot se územní plán zabývá
hlavně návrhovými plochami pro bydlení a podnikání.
Pro město byl schválen (r.2001) územní plán obce Sedlice a změny č.3-8 územního plánu.
Územní plán řešil celé katastrální území v měřítku M 1:10000 a zastavěné území města Sedlice
s rozvojovými plochami v měřítku M 1:2000.

1.1.

Výsledek přezkoumání územního plánu - Soulad návrhu územního plánu

1.1.a) Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje
Politika územního rozvoje České republiky (dále jen PÚR ČR), schválená usnesením Vlády České
republiky č. 929 ze dne 20. 7. 2009. Usnesení o schválení doporučuje starostům obcí při pořizování
územně plánovací dokumentace obcí a při zpracování koncepčních dokumentů PÚR ČR zohledňovat.
Z hlediska vymezených zvýšených změn v území nevyplývají pro řešené území žádné podmínky.
Usnesení o schválení doporučuje starostům obcí při pořizování územně plánovací dokumentace obcí
a při zpracování koncepčních dokumentů PÚR ČR zohledňovat.
Z hlediska vymezených zvýšených změn v území nevyplývají pro řešené území žádné podmínky.
Z hlediska vymezení oblastí se specifickými hodnotami a specifickými problémy (specifické oblasti):
Řešené území se nenachází v žádné z vymezených oblastí
Z hlediska vymezených ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury: Územím obce neprochází
žádný koridor ani žádná plocha dopravní a technické infrastruktury.
ÚP Sedlice je v souladu s PÚR ČR.
Usnesení o schválení doporučuje starostům obcí při pořizování územně plánovací dokumentace obcí
a při zpracování koncepčních dokumentů PÚR ČR zohledňovat.
 Z hlediska republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
(kap.2)
Řešení ÚP chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví, brání upadání venkovské krajiny jako důsledku
nedostatku lidských zásahů.
předchází prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
při stanovování způsobu využití byla dána přednost komplexním řešením před uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků,
Jsou vytvořeny podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí
při řešení ochrany hodnot území jsou zohledňovány požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a
hospodářského rozvoje území.
Jsou vytvářeny předpoklady pro využívání opuštěných areálů a ploch.
Je hospodárně využíváno zastavěné území a zajištěna ochrana nezastavěného území, je zachována
veřejná zeleň minimalizována její fragmentace.
Je zaměřeno na cíl účelného využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty

23

Opatření obecné povahy ÚP Sedlice
na dopravu a energie.
Rozvojové záměry jsou umístěny v nejméně konfliktních lokalitách a jsou podporována potřebná
kompenzační opatření.
Jsou vymezeny a chráněny souvislé plochy veřejně přístupné zeleně. Jsou vytvářeny podmínky pro
rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu, při zachování a rozvoji hodnot
území.
Jsou vytvořeny předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny, včetně minimalizování fragmentace krajiny.
Jsou vytvořeny podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na požadavky ochrany veřejného zdraví. Jsou vytvořeny podmínky pro
preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území
s cílem minimalizovat rozsah škod.
Jsou vytvořeny podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj.
Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území a je požadováno jeho
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.
 Z hlediska vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os (kap.3)
Území obce Sedlice nenáleží do žádné vymezené rozvojové osy ani rozvojové oblasti.
 Z hlediska vymezení specifických oblastí (kap.4)
Území obce Sedlice nenáleží do žádné vymezené specifické oblasti.
 Z hlediska vymezení koridorů a ploch dopravní infrastruktury (kap.5)
Na území obce Sedlice se nenachází koridory dopravní infrastruktury.
 Z hlediska vymezení koridorů a ploch technické infrastruktury (kap.6)
Na území obce Sedlice se nenachází koridory technické infrastruktury.
 Z hlediska stanovených dalších úkolů pro územní plánování (kap.7)
Obce Sedlice se nedotýká žádný úkol.
Ve veřejném zájmu je řešením územního plánu rozvíjeno přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, je uchován výraz identity území,
jeho historie a tradice v úměře k požadovanému ekonomickému využití území. Tvůrčí rozvoj krajiny
v zodpovědné formě ve vyváženém vztahu k uchování hodnot.
Při stanovování využití území je zvažována ochrana přírody, hospodářský rozvoj a životní úroveň
obyvatel území, vyvážená řešení byla opírána o spolupráci s obyvateli a uživateli území.
Byly lokalizovány zastavitelné plochy.
Byly stanoveny podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území . Byly stanoveny podmínky pro zajištění účinné ochrany území nezastavěného.
Byly stanoveny podmínky pro propustnost krajiny, její rekreační využití a zachování produkční i
reprodukční schopnosti.
Byly vytvořeny podmínky pro vznik územních systémů ekologické stability i vznik souvislých ploch
veřejně přístupné zeleně.
Byly vytvořeny podmínky pro cykloturistiku, agroturistiku a poznávací turistiku. Podporovat propojení
krajiny také z hlediska cestovního ruchu.
Byly vytvořeny podmínky pro vyhovující dostupnost území, zkvalitnění dopravní a technické
infrastruktury při minimalizaci fragmentace krajiny.
Byly vytvořeny podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území, zde zejména záplavy a půdní eroze.
Územní plán stanovil podmínky pro využití a uspořádání území.

1.1.b) Soulad návrhu územního plánu s
vydanou krajem

územně plánovací dokumentací

Územně plánovací dokumentace vydaná krajem
Územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského
kraje (ZÚR) byly vydány usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 13. 9. 2011, s nabytím
účinnosti dne 7. 11. 2011.
ÚP Sedlice je v souladu se ZÚR.


Z hlediska Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje
území – kap.A
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Stanovené priority pro zajištění příznivého životního prostředí jsou územním plánem
respektovány; řešením ÚP jsou respektovány principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení
vlivů zásad územního rozvoje na životní prostředí (tzv. dokumentace SEA), včetně podmínek
vyplývajících z hlavních environmentálních limitů vycházejících ze stávající legislativy.
1. Stanovené priority pro zajištění hospodářského rozvoje kraje jsou územním plánem
respektovány; jsou přednostně využívány plochy a objekty vhodné k podnikání
v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně rekonstrukce a přestavby
nevyužívaných objektů (tzv. „brownfields“) a nejsou zhoršeny podmínky pro využívání
zastavěného území.
2. Stanovené priority pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel jsou územním plánem
respektovány; je využita priorita
při vymezování zastavitelných ploch vyloučit
nekoncepční formy využívání volné krajiny, zastavitelné plochy situovat pokud možno v
návaznosti na zastavěné území, respektovat stávající historicky utvářené sídelní struktury,
ochranu tradičního obrazu městských i vesnických sídel v krajině, včetně ochrany
jednotlivých kulturních památek, při přednostním využití nevyužitých a opuštěných areálů
a proluk v zastavěném území a se zajištěním dobré dopravní obsluhy a dostupnosti pro
pracovní síly i z okolních obcí,
Z hlediska upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních
a civilizačních hodnot území kraje jsou respektována hlediska stanovení podmínek koncepce
ochrany a rozvoje přírodních hodnot, stanovené zásady pro rozhodování o změnách na území
a stanovené úkoly pro územní plánování.
Nové zastavitelné plochy jsou vymezovány v návaznosti na již urbanizované území (tj.
zastavěné nebo již vymezené zastavitelné plochy), a to i za cenu méně pozitivního dopadu na
ochranu zemědělského půdního fondu,
Z hlediska stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot jsou respektovány
stanovené zásady pro rozhodování o změnách v území a stanovené úkoly pro území plánování.
Z hlediska stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot jsou
respektovány stanovené zásady pro rozhodování o změnách na území a stanovené úkoly pro
území plánování.


Z hlediska Upřesnění republikových a vymezení nadmístních rozvojových oblastí a os
– kap.B

Řešené území obce Sedlice se nenachází v žádné rozvojové oblasti.
Řešené území obce Sedlice se nachází v rozvojové ose N-OS2 Rozvojová osa Severozápadní –
Plzeňská
Ze zásad pro rozhodování o změnách v území:
 podporovat rozvoj socioekonomických aktivit v ose a záměry směřovat především do území s
dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v návaznosti na veřejnou technickou
infrastrukturu.
 respektovat oblastně specifické přírodní a krajinářské hodnoty území a zachovat přiměřenou
prostupnost krajiny,
 podporovat řešení, která budou minimalizovat dopady na kulturní a urbanistické hodnoty území v
rámci rozvojové osy, zejména chránit venkovský ráz sídel, převážně obytný charakter sídel a
pohledově významná panoramata sídel i krajiny.
Z úkolů pro územní plánování v navazujících územně plánovacích dokumentacích:
 řešit územní souvislosti upřesněného koridoru silnice I/20 s ohledem na polohu a technické řešení a
koridoru železnice ČD 190 (Plzeň – České Budějovice) s ohledem na její navrhované
zdvoukolejnění, koordinovat řešení těchto záměrů s Plzeňským krajem,
 při řešení urbanizace tohoto území minimalizovat negativní vlivy územního rozvoje na přírodní,
krajinné a kulturní hodnoty v území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického
dědictví,
 při řešení rozvojových ploch a koridorů dbát na dostatečné zastoupení zeleně a ekoduktů,
respektovat oblastně specifické přírodní a krajinářské hodnoty území, a to zejména se zvláštním
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důrazem při dotčení chráněných území přírody,
 zpřesnit rozsah navržených rozvojových ploch a koridorů na území obcí a stanovit pravidla pro jejich
využití.


Z hlediska Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního
rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu – kap.C

Území obce Sedlice se nenachází v žádné ze specifických oblastí.
a) Z hlediska Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního
rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více
obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické
stability a územních rezerv– kap.D
V řešeném území je vymezen koridor dopravní infrastruktury:
D7 - Silnice I/20 - na území Jihočeského kraje je záměr silnice I. třídy, její homogenizace,úsek D7/1,
úsek hranice Plzeňského kraje – Sedlice (jihovýchodní okraj), silnice v nové stopě, jižní obchvat obce
Lnáře, jižní obchvat Blatné, severní obchvat Hněvkov, severní obchvat Sedlice, šíře koridoru 200m.
D51 - Silnice II/173 - homogenizace silnice v úseku Strakonice – Sedlice a západní přeložka Blatné,
záměr je vymezen nespojitým koridorem, řešeného území se týká úsek D51/1 - Strakonice – Sedlice,
homogenizace stávající silnice II. třídy a krátký úsek nové silnice mezi stávajícím křížením se silnicí
I/20 a novou křižovatkou vzniklou po realizaci severního obchvatu Sedlice na této silnici I. třídy, šíře
koridoru 100m.
V1 - V řešeném území je vymezen koridor technické infrastruktury V1. Jedná se o Vodovod Severní
Písecko – koridor vymezený pro napojení obcí v severozápadní části kraje na jihočeskou vodárenskou
soustavu. Šíře koridoru 100m, při průchodu zastavěným územím šíře koridoru v některých úsecích
redukována na 50m.
KP1 – severozápadní část plochy navazuje na zastavěné území Sedlice a je ohraničena stávající
silnicí I/20 a navrženou přeložkou silnice I/20. Jihovýchodní část plochy je v lokalitě Ovčín.
ÚSES - Plochy a koridory územního systému ekologické stability - prvky neregionálního a regionálního
územního systému ekologické stability
nadregionální biokoridor NBK 116,
regionální biokoridor RBK 279 Buzičky – Sedlická obora
regionální biokoridor RBK 280 Placka – Sedlická obora
regionální biocentrum RBC 3366 Sedlická obora
PR Sedlická obora – přírodní rezervace
Zranitelná oblast – celé řešené území
Na území obce Sedlice nejsou vymezeny žádné územní rezervy.
b) Z hlediska Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot území kraje– kap.E
Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot ÚP respektuje:
V ÚP jsou podporována řešení směřující k vyváženosti zájmů ochrany přírody a zájmů
podporujících rozvoj hospodářských, socioekonomických aktivit včetně rekreačního využití
území, je respektována ochrana přírodních hodnot, respektován charakter krajiny dle
vymezení krajinného rázu, je podporována údržba, obnova a doplnění originálních krajinných
prvků a segmentů ve prospěch posílení ekologické stability krajiny, jsou respektovány
vodohospodářské zájmy, jsou chráněny vodní toky, vodních plochy, je stabilizována ochrana
zdrojů podzemní a povrchové vody. Při navrhování nových zastavitelných ploch byly
zohledňovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění
funkce lesa, nové rozvojové plochy jsou situovány přednostně mimo I. a II. třídu ochrany
zemědělského půdního fondu a mimo lesní pozemky, zároveň ale také nové zastavitelné
plochy jsou přednostně vymezeny v návaznosti na již urbanizované území. Při stanovování
podmínek využití území bylo dbáno na posilování retenční schopnosti území, na zajištění
migrační prostupnosti příčných překážek na tocích, ve vztahu k posílení biodiverzity a k
protipovodňové prevenci.
Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot ÚP respektuje:
Do územního plánu jsou promítnuty územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o
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nemovitý památkový fond je dbáno na kvalitu a soulad řešení nové zástavby v jejich okolí. Je
respektován charakter krajiny je podpořena údržba, obnova a doplnění originálních krajinných
prvků a segmentů ve prospěch zachování specifického krajinného rázu, není připuštěna
zástavba vymykající se měřítku krajiny a výrazně narušující krajinný a architektonický ráz a
negativně ovlivňující panoramatické pohledy,
Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot ÚP respektuje:
ÚP vytvořil podmínky pro ekologicky přijatelné formy zemědělského hospodaření vedoucí
k obnově původní kulturní krajiny a vytvářeny podmínky pro podporu zemědělského
hospodaření v kombinaci se službami v oblasti cestovního a turistického ruchu,
ÚP vytvořil podmínky pro rozvoj obytných funkcí venkovského charakteru, vymezené
rozvojové plochy jsou racionálně napojeny na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
c) Z hlediska Vymezení cílových charakteristik krajiny– kap.F
Řešené území leží v oblasti lesopolního a okrajově rybničního krajinného typu.
ÚP ze zásad stanovených v ZÚR pro krajinu lesopolní akceptují:

ÚP řešením, zejména stanovenými podmínkami využití území, nepodporuje intenzivní formy
zemědělství v nevhodných polohách, nezvyšuje plochy orné půdy na úkor trvale zatravněných
ploch, nelikviduje vegetační prvky volné krajiny a podporuje udržet historicky prověřenou strukturu
zemědělské krajiny, nepovoluje necitlivé umístění a vzhled nové zástavby s ohledem na okolní
krajinu, podporuje zachování historicky prověřenou strukturu zemědělské krajiny, zamezuje
vnášet do prostředí nepůvodní a cizí architektonické a urbanizační prvky a zachovává atraktivní
výhledy.
ÚP ze zásad stanovených v ZÚR pro krajinu rybniční akceptují:

ÚP řešením, zejména stanovenými podmínkami využití území, nepodporuje povolování nových
staveb bez ohledu na krajinné měřítko a původní hmoty a architekturu tradičních vesnických
staveb, nelikviduje zbytky vegetačních prků volné krajiny (aleje, větrolamy, doprovodná a břehová
zeleň vodotečí), při zakládání nových vegetačních prvků ve volné krajině doplňuje a kultivuje prvky
ÚSES, zachovává historicky prověřenou strukturu zemědělské krajiny, posiluje funkčnost
skladebných prvků ÚSES, nepodporuje necitlivou zástavbu, která potírá původní urbanistické
znaky vesnických sídel.
Z hlediska zařazení do oblasti krajinného rázu
Řešené území leží v oblasti krajinného rázu ObKR1 – Blatensko.
d) Z hlediska Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních
území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit –
kap.G
Na řešeném územím prochází navržené VPS - koridory veřejné infrastruktury:
Veřejně prospěšné stavby
D7 - Silnice I/20
D51 - Silnice II/173
V1 - Vodovod Severní Písecko
Veřejně prospěšná opatření
ÚSES - NBK 116, RBK 279, RBK 280, RBC 3366
e) Z hlediska
Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně
plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s
přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury– kap.H
ÚP akceptuje zejména požadavek promítnout do územně plánovacích dokumentací obcí vymezené
plochy a koridory, včetně nadregionálního ÚSES, při dalším zpřesňování záměrů, které jsou
lokalizovány do území se zvláštní ochranou, respektovat základní ochranné podmínky těchto území
dané příslušnými zákony. Dalšími jevy jsou koridory veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Z hlediska Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití
územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní
studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o územní studii do evidence územně
plánovací činnosti – kap.I
Řešené území není zahrnuto.
f)
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g) Z hlediska Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního
plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a dále
stanovení lhůty pro pořízení regulačního plánu a jeho předložení zastupitelstvu kraje –
kap.J
Řešené území není zahrnuto.
h) Z hlediska Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o
změnách jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu na žádost – kap.K
Řešené území není zahrnuto.
Odůvodnění řešení záměru KP1:
Pro naplnění požadavku vymezení plochy nadmístního významu KP1 byly navrženy plochy výroby a
skladování Z1.2 a Z1.3, které svým plošným umístěním odpovídají lokalizaci záměru KP1.
Nutno konstatovat, že při vyhodnocování reálné potřeby a využitelnosti komerčně podnikatelských
ploch v požadovaném rozsahu, byl tento rozsah shledán naprosto předimenzovaným a v části
severovýchodně od železnice jen obtížně využitelným. Plochy byly vymezeny již přes 10 let
v původním územním plánu a nedošlo k jejich využití ani v dobách hospodářské prosperity.
Z dlouhodobého hodnocení by jistě postačovalo vymezit poloviční rozsah a plochu Z1.2 za železnicí
zcela vypustit. Takový byl pohled projektanta, pořizovatele i zástupců obce. Návrh tak pouze vyhovuje
legislativním požadavkům.
Odůvodnění záměru D7 – přeložka silnice I/20:
Pro přeložku silnice I/20 v prostoru obce Sedlice byla zpracována dokumentace pro územní
rozhodnutí. Územní rozhodnutí bylo vydáno a v době zpracování územního plánu jeho platnost
prodloužena. Do územního plánu je zapracována tato zpřesňující dokumentace i s navazujícími
dopravními stavbami sjezdů a nájezdů.
V prostoru, kde není vydáno územní rozhodnutí, je zakreslen koridor v jeho požadované šíři ze ZÚR.
ÚSES:
OZNRBK 15
- ochranná zóna nadregionálního biokoridoru
NBK 116
- nadregionální biokoridor Velká Kuš – Řežabinec
RBC 3366
- regionální biocentru Sedlická obora
RBK 279
- regionální biokoridor Buzičky – Sedlická obora
RBK 280
- regionální biokoridor Placka – Sedlická obora
PR Sedlická obora – přírodní rezervace
Zranitelná oblast – celé řešené území

1.1.c) Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
požadavky na ochranu nezastavěného území
Řešením ÚP nedojde k porušení vytvořených podmínek pro trvale udržitelný rozvoj území i
vyváženého vztahu pro udržitelný rozvoj území tj. vyváženého hospodářského rozvoje, sociální
soudržnosti a kvalitních životních podmínek, které jsou územním plánem vytvořeny. Přijaté řešení
komplexní organizací území přispěje ke zlepšení předpokladů pro udržitelný rozvoj celého správního
území obce Sedlice. V podstatě jsou stanoveny zásady věcné, časové koordinace, zejména se
zřetelem na ochranu krajinných hodnot území a je dosaženo trvalého souladu přírodních, civilizačních
a kulturních hodnot území.
Cíle územního plánování
V ÚP je stanovena koncepce využití území s ohledem na hlavní charakteristiky zastavěného,
zastavitelného a nezastavěného území a s podmínkami pro využívání území. V ÚP je zohledněna
konkrétní ochrana veřejných zájmů vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
V ÚP je stanovena koncepce, která ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Krajina, kterou
reprezentuje územním plánem vymezené nezastavěné území, což je území mimo zastavěné území a
mimo zastavitelné plochy, je uspořádána tak, aby tvořila podstatnou složku prostředí života obyvatel a
základ jejich totožnosti. Jsou stanoveny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a
stabilizuje ochranu nezastavěného území. Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál
rozvoje území a míru využití zastavěného území.
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Úkoly územního plánování
V ÚP jsou zapracovány veškeré jevy z územně plánovacích podkladů. Řešení ÚP se odvíjí od těchto
jevů a doplňujících průzkumů a rozborů. Tímto jsou dány základy pro ochranu přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot. Je stanovena koncepce rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem
na hodnoty a podmínky území. Jsou vymezeny plochy změn po prověření potřeby těchto změn
v území, s důrazem na prověření veřejného zájmu na jejich provedení, s vyhodnocením přínosů,
problémů a rizik. Všechny plochy změn jsou vymezeny s ohledem na rozvoj sídelní struktury a na
kvalitní bydlení. Jsou stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a
prostorové využívání území, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb. Není stanovena
etapizace. Jsou vytvořeny podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před
negativními vlivy změn na území Jsou uplatněny poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu,
územního plánování, ekologie a památkové péče. Architektonické a urbanistické hodnoty v území jsou
zachovány a nejsou návrhy narušeny. Umístění vymezených zastavitelných ploch neporušuje a
neovlivňuje urbanistické hodnoty sídel, plochy navazují na zastavěné území a způsob zástavby je
regulován v podmínkách využití území tak, aby byla budoucí zástavba v rámci celkového obrazu sídla
spíše přínosem. Kulturní hodnoty jsou respektovány, plochami změn a zejména stanovenými
podmínkami využití nedochází k narušení těchto hodnot. Územním plánem jsou splněny primární
požadavky na ochranu nezastavěného území; je respektován a doplněn územní systém ekologické
stability, jsou zachování významné krajinné prvky ze zákona; jsou zachovány lesní plochy a veškeré
plochy přírodního charakteru, včetně ploch vodních a vodních toků. Také doprovodná zeleň kolem
cest, komunikací, vodních toků i např. zeleň na rozhraní pozemků, jimiž jsou drobné remízky, meze
apod., je zachována. Produkční složka krajiny, to znamená orná půda a plochy trvalého travního
porostu je též zachována, vyjma vymezených zastavitelných ploch. Podmínky využití území stanovené
v ÚP nepřipouštějí zásahy do nezastavěného území.

1.1.d)
Soulad územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů
Návrh ÚP byl projednán v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona (§ 22, §§ 50 až 53,
§ 55 a § 188 odst.(4) a s použitím §§ 171 až 174 správního řádu. Obsah dokumentace je v souladu s
§ 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“) a v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky.
Obsah a forma dokumentace, § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb.:
ÚP je vypracován na základě schváleného zadání, výkresy jsou zpracovány nad mapovým podkladem
katastrální mapy a vydány v měř. 1:5000. ÚP je koncipován na základě osnovy uvedené v příloze č. 7.
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny podle ustanovení §§4 až 19 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Jedná se o základní stanovení podle
vyhlášky, dále členěny (§3 odst. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) jsou plochy smíšené obytné, občanského
vybavení, výroby a skladování a dopravní jsou dále členěny (§3 odst. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.).

1.1.e) Soulad územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů
Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních předpisů.
Územní plán je v souladu se stanovisky dotčených orgánů.
V průběhu pořizování ÚP nedošlo k rozporu mezi požadavky dotčených orgánů.

Stanoviska k zadání
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic, stanoviskem ze dne 15. 7. 2011, č.j. KUJCK 25370/2011
OREG/2: Po posouzení předloženého zadání uplatňují tyto požadavky:
1. Zapracovat trasu vodovodu Severní Písecko dle návrhu ZÚR Jihočeského kraje,
nikoliv dle starší a již neaktuální verze dle ÚPVÚC Písecko-Strakonicko.
2. Ověřit, zda vymezený koridor pro přeložku silnice I/20 nikde nevybočuje z koridoru
vymezeného v návrhu ZÚR Jihočeského kraje.
29

Opatření obecné povahy ÚP Sedlice
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ŽP, zemědělství a lesnictví, stanoviskem ze dne
26.7.2011, č.j: KUJCK/29219/2011/OZZL/2:
- Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF):
Pořizovatelé a projektanti územního plánu jsou povinni se řídit zásadami ochrany ZPF ve
smyslu § 4 zákona.
- Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
(ZOPK)
Podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. d, písm. h a písm. j zákona: Na území obce se nachází
přírodní rezervace (PR) Sedlická obora a její ochranné pásmo (OP). Mimo základních
ochranných podmínek PR podle § 36 ZOPK a základních ochranných podmínek OP podle §
37 ZOPK, je nutné respektovat bližší ochranné podmínky PR a OP stanovené ve Vyhlášce
Okresního národního výboru ve Strakonicích ze dne 14.11. 1985, o chráněných přírodních
výtvorech v okrese Strakonice. Krajský úřad požaduje respektování základních a bližších
podmínek PR a jejího ochranného pásma, zejména v rámci územního plánu se jedná o
povolování nových staveb nebo změně způsobu využívání stávajících staveb.
Podle ustanovení § 77a odst. 6 zákona: Do řešeného území zasahují následující prvky
územního systému ekologické stability (ÚSES):
Regionální biocentrum: RBC3366 Sedlická obora. Toto biocentrum tvoří rozsáhlý celek
harmonické kulturní krajiny se smíšenými lesy, rybníky a loukami v ploché pahorkatině JV
od Sedlice. Zahrnuje komplex převážně kulturních smrkových a smrkoborových lesů
s partiemi přirozených smíšených a listnatých porostů, ve vlhkých mělkých sníženinách se
střídají partie lesů s kulturními i přirozenými loukami a drobnými vodními plochami i
rozsáhlými rybníky Milava a Staroborský. Cílem je vznik rozsáhlejší oblasti přirozené lesní,
luční, mokřadní a lužní vegetace s přírodě blízkými extenzivními formami hospodaření.
Regionální biokoridory: RBK279 Buzičky-Sedlická obora. Tento biokoridor prochází
smrkoborové porosty v lesních komplexech kolem temen vyvýšenin v členitém terénu
Mirovické vrchoviny, mezi lesy propojenými pozemky luk i polí, podél cest i drobných
vodotečí. Cílem je postupná rekonstrukce lesních porostů a propojení skupin přirozené
skladby a struktury s maloplošnými podrostními formami hospodaření. Mimo les propojení
přírodě blízkých biotopů harmonické krajiny, udržovaných extenzivním hospodařením.
RBK280 Placka – Sedlická obora. V severní a jižní části trasy kulturní smrkoborové lesy,
místy s listnatou příměsí na okraji lesních komplexů, ve střední části jsou pozemky orné půdy,
podél cest i pozemky kulturních luk a lad v plochém terénu Radomyšlské pahorkatiny u
Holušic. Cílem je postupná rekonstrukce lesních porostů a propojení skupin přirozené skladby
a struktury s maloplošnými podrostními formami hospodaření. Mimo les propojení přírodě
blízkých biotopů harmonické krajiny, udržovaných extenzivním hospodařením.
Nadregionální biokoridor: NBK116 Velká Kuš – Řežabinec. Biokoridor tvoří úzké partie
údolní nivy a přilehlého zalesněného svahu, zaříznutého v údolí Brložského potoka
v pahorkatině V od Lažan. V nivě přirozeného kamenitého toku, mezi prudkými zalesněnými
svahy je tvořen stinným porostem lužního lesa. Cílem je extenzivní využití nádrží umožňující
vývoj přirozených litorálních a vodních společenstev. Obnova přirozeného charakteru nivy
s lužními porosty, extenzivním aluviálními loukami a mokřadními biotopy. Rekonstrukce
kulturních lesů, vývoj porostů přirozené skladby a struktury.
- Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění.
Nepožaduje vypracování vyhodnocení vlivů ÚP Sedlice na životní prostředí.
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice, stanoviskem ze dne 21.6. 2011, č.j.
122053/2011-MZE-130720: souhlas bez připomínek
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Ministerstvo životního prostředí, Praha, stanoviskem ze dne 29.6.2011, č.j. 52019/ENV/11
750/510/11: souhlas bez připomínek.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, stanoviskem ze dne 27.7.2011 č.j. 15723-11-ŘSD-11110:
Správním územím obce Sedlice prochází silnice I.tř. č.20. V úseku silnice I/20 HněvkovSedlice byla v roce 2006 zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí (Valbek, spol
.s.r.o) a následně v srpnu 2007 proběhla její aktualizace. V srpnu 2011 na tuto akci nabylo
právní moci územní rozhodnutí.
V ÚP obce Sedlice i nadále požadujeme vymezit koridor (plochu) VPS silnice I/20,
který bude vycházet z platných ZÚR Jihočeského kraje a jehož osou bude trasa dle výše
uvedené DÚR. V ZÚR JK je koridor řešen v šíři 200m, v ÚP Sedlice je možno tento koridor
zúžit tak, aby navazoval na koridor pro sil. I/20 vymezený v ÚP Blatná, kde je řešen v min.
šíři 150m (a musí v něm být obsaženy i stavby s výstavbou sil. I/20 související). Protože ÚP
řeší pouze funkční využití plochy, nikoliv konkrétní technické řešení, požadujeme, aby nebylo
v územním plánu obce Sedlice řešeno konkrétní technické řešení trasy silnice I/20, a to včetně
tvaru křižovatek a způsobu napojení. Toto bude předmětem následujících stupňů přípravy
realizace této komunikace a v rámci DSP může dojít ještě k drobným úpravám.
Nově navržené lokality řešené v ÚP Sedlice musí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích respektovat mimo souvisle zastavěné území obce silniční ochranné pásmo
stávající silnice I/20. Požadujeme do koridoru silnice I/20 nevymezovat nové návrhové
plochy. Nové plochy s funkčním využitím vyžadujícím splnění hygienických limitů
(hlukových, emisních a imisních) požadujeme vymezit mimo území zasažené negativními
účinky z dopravy a z provozu na komunikaci I/20.
Nově navržené lokality doporučujeme připojit na silniční síť pomocí silnic nižší třídy.
Pokud bude navrhováno přímé napojení lokalit na stávající komunikaci I/20, musí do doby
realizace přeložky silnice I/20 a jejího následného převedení do silnic nižších tříd splňovat
podmínky ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 Projektování místních
komunikací a ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích a musí být
projednáno a odsouhlaseno s ŘSD ČR. Bez tohoto souhlasu není napojení možné.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Praha, stanoviskem ze dne 28.7.2011, č.j.
UP/2279/11: Správním územím obce Sedlice prochází silnice I tř. č. 20. V úseku silnice I/20
Hněvkov – Sedlice byla v roce 2006 zpracována Dokumentace pro územní rozhodnutí a
následně v srpnu 2007 proběhla aktualizace. V srpnu 2011 na tuto akci nabylo právní moci
územní rozhodnutí. V ÚP Sedlice požadujeme vymezit koridor VPS silnice I/20. V ZÚR JK
je koridor řešen v šíři 200 m, v ÚP Sedlice je možno tento koridor zúžit tak, aby navazoval na
koridor pro silnici vymezený v ÚP Blatná, kde je řešen v min. šíři 150 m. Do koridoru pro sil.
I/20 požadujeme nevymezovat žádné nové návrhové plochy.
Nově navržené lokality řešené v ÚP Sedlice musí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, respektovat mimo souvisle zastavěné území obce, silniční ochranné pásmo
stávající silnice I/20.
Dále řešeným územím prochází železniční trať Březnice – Strakonice, jejíž ochranné pásmo
požadujeme respektovat v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb. Novou obytnou zástavbu je
třeba situovat zcela mimo toto ochranné pásmo z důvodu zasažení nepříznivými vlivy
z dopravy (hluk, vibrace).
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ze dne 22.7.2011, č.j: HSCB-3255-2/2011
UO-ST: Souhlasné stanovisko.
ČR-Státní energetická inspekce, zn. 649/11/31.103/Ka, stanoviskem ze dne 25. 7. 2011:
31

Opatření obecné povahy ÚP Sedlice
Zásobování elektrickou energií (EE) – koncepce zásobování EE je v současné době
stabilizovaná. Kmenová linka 22 kV má dostatečnou rezervu pro uvažovaný rozvoj nových
ploch pro bydlení, podnikání apod.
Z ÚPVÚC Písecko Strakonicko bude respektována VTL plynovodní trasa připojení Škvořetic.
V řešeném území se vyskytují nadzemní vedení VN 22Kv s ochrannými pásmy, vedení STL a
VTL plynovodu a regulační stanice s ochrannými a bezpečnostními pásmy, které jsou
zaneseny v limitech využití řešeného území a budou zakresleny v koordinačních výkresech.
Nemáme žádné požadavky.
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, č.j: 8861/51101-ÚP/2011-7103/44,
stanoviskem ze dne 19.7. 2011: Zasláno, souhlasné stanovisko. Realizace akce se povoluje na
základě dodržení údajů v předložené písemné i grafické dokumentaci.
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ze dne 22.7.2011, č.j: HSCB-3255-2/2011
UO-ST: souhlasné stanovisko.
Obvodní báňský úřad v Příbrami, stanoviskem ze dne 7. 7. 2011, č.j. 795/11/07: souhlas
bez připomínek.
Krajská hygienická stanice JK, České Budějovice, stanoviskem ze dne 15.7. 2011, č.j.
KHSJC 15815/2011/HOK.ST: souhlasí s podmínkou, že bude vyřešen konflikt mezi nově
navrhovanými plochami, které mohou být zdrojem nadlimitního hluku (např. přeložka I/20,
apod.) a stávajícími plochami, příp. nově navrhovanými plochami s charakterem chráněného
venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb.
Veřejné projednání:
Ministerstvo obrany, základě pověření VUSS, stanoviskem ze dne 30.11.2011, č.j:
14256/54306-ÚP/2011 – 7103/44: Zasláno, souhlasné stanovisko.
Stanoviska ke společnému jednání
Ministerstvo dopravy, Praha, č.j. 429/2012-910-UPR/2, stanoviskem ze dne 3.7.2012:
V ÚP obce Sedlice i nadále požadujeme vymezit koridor (plochu) VPS silnice I/20, který
bude vycházet z platných ZÚR Jihočeského kraje a jehož osou bude trasa dle výše uvedené
DÚR. V ZÚR JK je koridor řešen v šíři 200m, v ÚP Sedlice je možno tento koridor zúžit tak,
aby navazoval na koridor pro sil. I/20 vymezený v ÚP Blatná, kde je řešen v min. šíři 150m (a
musí v něm být obsaženy i stavby s výstavbou sil. I/20 související). Vymezení koridoru
požadujeme zkonzultovat se Správou ŘSD ČR, České Budějovice.
Řešeným k.ú. je vedena železniční trať č. 203 Březnice – Strakonice. Limitem v území je
ochranné pásmo výše uvedené železnice.
Požadavek - v nově vymezených rozvojových a přestavbových lokalitách, v ochranném
pásmu dráhy, zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity,
do funkčního využití podmíněně přípustného. Jedná se o lokalitu Z 1.4. Podmínka bude znít,
že v územním řízení, bude prokázáno investorem v těchto lokalitách, nepřekročení max.
přípustné hladiny hluku. Případná opatření musí být realizována investory v těchto lokalitách,
a to mimo pozemky výše uvedené železniční tratě.
Ministerstvo obrany, na základě pověření VUSS Praha, ze dne 14.6.2012, č.j: MOCR
6302/59476-ÚP-2012-7103/44: Zasláno, souhlasné stanovisko. Realizace akce se povoluje
na základě dodržení údajů v předložené písemné i grafické dokumentaci.
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Ministerstvo průmyslu a obchodu, z hlediska nerostných surovin, stanoviskem ze dne
7.5.2012, č.j: 18008/2012/03100: Bez připomínek
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice, stanoviskem ze dne 7.5. 2012, č.j.
84415/2012-MZE-130720: Bez připomínek.
Ministerstvo životního prostředí, Praha, stanoviskem ze dne 10.5. 2012, č.j.
36952/ENV/12, 498/510/12: Bez připomínek.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, stanoviskem ze dne 25.6.2012 č.j. 12920-12-ŘSD-11110:
Správním územím obce Sedlice prochází silnice I.tř. č.20. V úseku silnice I/20 HněvkovSedlice byla v roce 2006 zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí (Valbek, spol
.s.r.o) a následně v srpnu 2007 proběhla její aktualizace. V srpnu 2010 na tuto akci nabylo
právní moci územní rozhodnutí.
V ÚP obce Sedlice i nadále požadujeme vymezit koridor (plochu) VPS silnice I/20,
který bude vycházet z platných ZÚR Jihočeského kraje a jehož osou bude trasa dle výše
uvedené DÚR. V ZÚR JK je koridor řešen v šíři 200 m, v ÚP Sedlice je možno tento koridor
zúžit tak, aby navazoval na koridor pro sil. I/20 vymezený v ÚP Blatná, kde je řešen v min.
šíři 150m (a musí v něm být obsaženy i stavby s výstavbou sil. I/20 související). Vymezení
koridoru požadujeme zkonzultovat se Správou ŘSD ČR, České Budějovice.
Informace o zapracování pozemků dle záborového elaborátu výše uvedené DÚR byly ve
vyjádření k zadání vztaženy k předkupnímu právu (a jeho zapsání na pozemky uvedené
v tomto elaborátu), nikoliv k šíři vymezeného koridoru pro silnici I/20.
Do doby realizace přeložky sil. I/20 (a následném převedení stávající sil. I/20 do sil.
nižších tříd) máme k lokalitám Z 1.2 a Z 1.3 (plochy výroby a skladování) a Z 1.5, Z 1.11 a
Z 1.12 ( plochy smíšené obytné – nízkopodlažní a plochy veřejných prostranství ) následující
připomínky:
Lokality Z 1.2 a Z 1.3 (plochy výroby a skladování) a Z 1.5, Z 1.11 a Z 1.12 (plochy smíšené
obytné – nízkopodlažní a plochy veřejných prostranství musí dle zákona č. 13/1997 Sb.
respektovat mimo souvisle zastavěné území obce silniční ochranné pásmo stávající silnice
I/20.
S ohledem na situování výše uvedených ploch u stávající komunikace I/20, kde
intenzita dopravy dosahuje 6 211 voz/24 hod., lze předpokládat zasažení lokalit negativním
vlivem provozu na silnici I/20 (především hlukem). Proto požadujeme, aby lokalita Z 1/1 byla
řešena jako podmíněně přípustná, a to za podmínky, že v územním, resp. ve stavebním řízení
bude v této lokalitě prokázáno, že nebudou překročeny přípustné hladiny hluku v chráněném
venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném vnitřním prostoru
staveb. Dále upozorňujeme, že případná protihluková opatření nebudou hrazena ze státních
finančních prostředků, ale musí být realizována investory výstavby v této lokalitě a to i mimo
pozemky silnice I/20.
Výše uvedené lokality doporučujeme připojit na silniční síť pomocí silnic nižších tříd.
Pokud bude navrhováno přímé napojení lokalit na stávající komunikaci I/20, musí (do doby
realizace přeložky sil. I/20 a jeho následného převedení do silnic nižších tříd) splňovat
podmínky ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic, 73 6110 Projektování místních
komunikací a 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích a musí být mj.
projednáno a odsouhlaseno s ŘSD ČR a to s ŘSD ČR GŘ Praha a ŘSD ČR, Správa České
Budějovice. Bez souhlasu ŘSD ČR nebude napojení na sil.I.tř. umožněno.
Upozornění, kdyby došlo vlivem využití návrhových ploch k podstatnému navýšení intenzit
v přilehlém území, bude požadováno kapacitní posouzení (včetně vyhodnocení vlivu na
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bezpečnost a plynulost dopravy) stávajících křižovatek. ŘSD ČR nebude v tomto případě
investorem případných úprav stávajících křižovatek. Dle § 39 zákona č. 13/1997 , dojde -li
k podstatnému nárůstu zatížení části silnice, jejíž stav tomu neodpovídá, je osoba, která nárůst
způsobila, povinna uhradit náklady spojené s nezbytnou úpravou dotčené části silnice.
Krajský úřad , odbor kultury a památkové péče, č.j. KUJCK/12545/2012/OKPP/3,
stanoviskem ze dne 2.7.2012:
Ve správním území se nachází MPZ vyhl. Ministerstva kultury ČR č. 108/2003 Sb. ze dne
1.4. 2003. Na území obce Sedlice je nutné pohlížet jako na území s archeologickými nálezy.
Stavebníci jsou povinni již v v době přípravy stavby oznámit stavební činnost
Archeologickému ústavu a umožnit provést archeologický průzkum.
Požadavky:
Grafická část - zakreslit hranice MPZ a jednotlivé nemovité kulturní památky.
Textová část - Doplnit v kap. 2) koncepce rozvoje území obce … – v řešeném území se
nachází MPZ Sedlice a nemovité kulturní památky.
Dále doplnit: mezi Limity využití území a kulturní hodnoty území –MPZ a nemovité kulturní
památky.
Při řešení požadavků na rozvoj sídel v řešeném území by měly být přednostně zhodnoceny
nevyužívané objekty a plochy po již existující zástavbě. Je nutné respektovat stávající
urbanistickou kompozici a architektonickou strukturu historických sídel. Nové objekty je
nutno realizovat tak, aby svou výškou nepřekročili výškový horizont stávající zástavby, aby
nevytvářely v měřítku neúměrné hmoty objektů a neužívaly nové, netradiční materiály, které
by působily rušivě.
MÚ Blatná, odbor životního prostředí, zn. MUBL 6881/2012, stanoviskem ze dne
4.7.2012:
1) Stanovisko podle § 77odst. 1) písmene q) z hlediska č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny v platném znění (dále jen zákona), dotčeného orgánu podle § 90 odst.15 zákona:
Požadujeme začlenit lokální biocentra do ploch přírodních a vyloučit způsob využití:
Jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnami nesmí docházet ke znemožnění
navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES.
Odůvodnění - lokální biocentra vyžadují systém ochrany jako plochy přírodní nezastavitelné
v souladu s § 16 vyhlášky 501/2006 Sb.
Upozornění navržené VPO 8 – LBC 159 je navrženo částečně na vznikající zahradě ve
vlastnictví soukromých osob.
4) Stanovisko dle § 106 odst. 2) zákona č.254/2001 S.n, o vodách a o změně některých
předpisů (vodní zákon):
Pro plochu rekreace pod rybníkem Horní Zástava, požadujeme zachovat podmínky
přístupnosti ve změně č.3 bývalého ÚP s přesnou specifikací, aby podmínka byla
vymahatelná.
Odůvodnění – jedná se o plochy ohrožené přirozenou i zvláštní povodní v místech, kde
prozatím není stanovené záplavové území. Jedná se o místo pod hrází rybníka Horní Zástava,
kde rekreační zóna bez omezení, vytvořila místo s vysokým stupněm ohrožení rekreantů.
Bylo by vhodné v souladu s § 66 odst. 5) vymezit pravděpodobnou hranici území ohroženého
povodněmi. Specifikace ve změně číslo 3 není přesná, neboť se odkazuje na bod b), který
v textu není uveden.
V kapitole 4b.4 Vodní hospodářství upravit pravidla ve významu tohoto textu nebo podle
vyhlášky 501/2006 Sb. – § 24b, pro místní části Holušice, Mužetice, Němčice a Důl.
V případě možnosti vypouštění odpadních vod do vodoteče nebo splaškové kanalizace, je
prioritní likvidace odpadních vod přes domov. ČOV. V místech, kde se nebude možné napojit
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do kanalizace ani do vodního toku je přípustné řešit odpadní vody akumulací
v bezodtokových jímkách a následnou likvidací. V případě vybudování ČOV budou
splaškové vody bez čištění vypouštěny do kanalizace s odvedením ČOV.
Odůvodnění – takto je nastaven systém likvidace odpadních vod stavebním zákonem a
příslušné vyhlášky 501/2006 Sb. – § 24 b.
MÚ Blatná, odbor dopravy, zn. MUBL 6704/2012, stanoviskem ze dne 28.6.2012:
S návrhem ÚP Sedlice souhlasíme za následujících podmínek:
a.) V textové části, článku 4a) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA požadujeme znění
posledního odstavce změnit takto (změny/doplnění jsou zvýrazněny podtržením):
Pro nově navržená zastavitelná území, která nejsou napojena na dostatečně kapacitní dopravní
infrastrukturu, bude třeba vybudovat síť místních obslužných komunikací. Bude se jednat buď
o zcela nové komunikace nebo o rekonstrukci stávajících nevyhovujících účelových
komunikací. Trasy nových komunikací jsou znázorněny, pakliže se jedná o vytvoření
přístupové komunikace. Komunikace uvnitř zastavitelných ploch nejsou v rozvojových
lokalitách znázorněny. Konkrétní trasování bude projednáno při zpracování projektu ZTV pro
každou lokalitu. Řešení nově navrhovaných komunikací musí být provedeno tak, aby jejich
šířka a poloměry zatáček vždy umožnily průjezd těžké požární techniky.
b.) Pro plochy Z2.11 (ČOV v Mužeticích) a Z1.2 (plocha výroby a skladování)
požadujeme, ve smyslu článku 4a) textové části návrhu, zakreslit trasy nových
přístupových komunikací, které spojí tyto plochy ze stávající sítí silnic a místních
komunikací. Pro připojení nových přístupových komunikací ke stávajícím
komunikacím je nutné zvolit taková řešení, která nebudou v rozporu s legislativními
požadavky na připojení.
c.) V textové části, článku 9 požadujeme do výčtu ploch, ve kterých je prověření změn
využití podmíněno územní studií, doplnit k plochám č. Z1.9, Z1.11aZ1.12 též plochy
Z1.5 a Z2.6
Krajská hygienická stanice, stanovisko ze dne společného projednání: Pro plochu DS-I
bude doplněn regulativ: podmínkou umístění staveb v DS-I je dodržení hygienických limitů
hluku na hranici ploch s charakterem chráněného venkovního prostoru, chráněného
venkovního prostoru staveb a chráněného vnitřního prostoru staveb.
Pro plochy SO-N – Z 1.11 a Z 1.12 bude doplněn regulativ: investor jednoznačně prokáže
splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor
staveb a chráněný vnitřní prostor staveb ke stávajícímu zdroji hluku – komunikace I. třídy (
1/20).
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ze dne 27.6.2012, č.j: HSCB-2868-2/2012
UO-ST: Bez připomínek
ČR-Státní energetická inspekce, zn. 382/12/31.103/Ka, stanoviskem ze dne 28.6.2012:
V řešeném území se v některých lokalitách vyskytují nadzemní vedení VN 22Kv a
trafostanice s ochrannými pásmy, vedení STL plynovodu s ochranným pásmem a vedení VTL
plynovodu a regulační stanice s ochranným a bezpečnostním pásmem, které jsou zaneseny
v koordinačním výkrese a jsou v návrhu ÚP respektovány. Souhlasí.
Ministerstvo obrany, základě pověření VUSS, stanoviskem ze dne 30.11.2011, č.j:
14256/54306-ÚP/2011 – 7103/44: Zasláno, souhlasné stanovisko.
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Ministerstvo obrany, VUSS Praha, ze dne 7.1.2013, č.j: MOCR 14390/64264-ÚP/20127103/44: souhlasné stanovisko s předloženým „Upraveným a posouzeným návrhem územního
plánu“ obce Sedlice.
Posouzení krajským úřadem

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor OREG, stanoviskem ze dne 23.10.2012, č.j:
KUJCK 12275/2012 OREG/3:
- Z hlediska širších územních vztahů kolize s ÚPD sousedních obcí
- Z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem je návrh ÚP
v rozporu s touto dokumentací, kdy rozpor je spatřován zejména ve vymezení RBK
280, který je vymezen v rozporu s tolerancí uvedenou v ZÚR. Další rozpor se týká
vymezení plochy dopravní infrastruktury pro silnici I/20. Další výtka je vázána na
plochu KP1, kdy z koncepce územního plánu není zřejmé, že se jedná o plochu
nemístního významu. Posouzení dále obsahuje 14 bodů z hlediska metodické pomoci.
Potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor OREG, stanoviskem ze dne 10.12.2012, č.j:
KUJCK 12275/2012 OREG/4:
V návrhu předloženém k opětovnému posouzení jsou skutečnosti vytýkané v původním
stanovisku z hlediska § 51 odst. 2 stavebního zákona řádně opraveny.
Souhlas s předpokládaným záborem zemědělského půdního fondu:

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ŽP, zemědělství a lesnictví, stanoviskem ze dne
19.6.2012, č.j: KUJCK 12041/2012 OZZL/Kul:
Návrh ÚP Sedlice předpokládá zábor zemědělské půdy v rozsahu cca 70 ha. Součástí návrhu
jsou lokality, jak převzaté z dosud platného ÚP, které zatím nebyly pro výstavbu využity, tak
nově navržené
Většina nově navržených zastavitelných ploch zasahuje pozemky s nejkvalitnější
zemědělskou půdou, zařazenou do II. třídy ochrany. Jelikož nejkvalitnější zemědělská půda
může být zastavována jen podmíněně, její potřebnost pro rozvoj musí být v dokumentaci
po jednotlivých lokalitách podrobně odůvodněna.
Vzhledem k velkému množství vymezených zastavitelných ploch požadujeme stanovit pořadí
využití zastavitelných ploch, případně podmínit zástavbu zpracováním RP, je nutné navrhnout
etapizaci, aby byla umožněna postupná zástavba lokalit od zastavěného území směrem do
volné krajiny.
Požadavek převzít do textové části návrhu regulativy pro plochy výroby a skladování –FVE
ze změny č. 5 ÚP.
Dále nutno opravit vyhodnocení lokality ZA 2.3 – smíšená obytná v JZ části Sedlice, která
není součástí ZPF, zasahuje i ostatní plochu (dobývací prostot). Výše uvedené požadujeme
dohodnout.
Stanoviska k veřejnému projednání

 Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice – Zn. 4RP1528/2011-130720,
č.j. 231299/2012-MZE-130720 – bez připomínek a požadavků
 Krajský úřad-Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic, oddělení územního plánování, stanovisko ze dne 5.6. 2013,
č.j. KUJCK /2013/OREG:
Stanovisko k částem návrhu ÚP Sedlice, které byly od společného jednání změněny.
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Nedochází k rozporu s PUR, k rozporu se ZUR. Nedochází ke kolizi z hlediska širších
vztahů.
1.2. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení
vlivů na životní prostředí
Ze souhrnného stanoviska odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu –
Jihočeský kraj k návrhu zadání ÚP Sedlice vyplývá, že uvedená koncepce nemůže mít samostatně
nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti Krajského
úřadu – Jihočeský kraj. Tato územně plánovací dokumentace nepodléhá posouzení z hlediska zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto
důvodu nebylo v zadání ÚP požadováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj.
Z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území lze konstatovat, že návrhy a řešení neporuší vyvážený
vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích. Je stanoveno účelné využití a prostorové uspořádání území a je naplněno
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Jsou
ochráněny a doplněny přírodní a kulturní hodnoty a ochráněny a rozšířeny civilizační hodnoty území.
Je chráněna krajina jako podstatná složka prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.
Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území.
Účelem územního plánu Sedlice je vytvoření předpokladů pro optimalizaci vlivu na základní složky
udržitelného rozvoje území.
Z hlediska hospodářského rozvoje - dobudování technické infrastruktury
Z hlediska územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel – řešením je podmíněna
stabilizace trvale bydlící obyvatele a jejich životní úroveň, budovat chybějící veřejnou infrastrukturu,
minimalizovat negativní vlivy územního rozvoje na přírodní, krajinné a kulturní hodnoty, je dbáno na
dostatečné zastoupení zeleně, je kladen důraz na zachování charakteru zástavby.
Z hlediska územních podmínek pro příznivé životní prostředí je koncepce krajiny stanovena tak, aby
bylo zachováno přírodní prostředí, je vymezen územní systém ekologické stability. Podmínkami využití
je umožněn potenciální rozvoj mimoprodukčních funkcí zemědělství.

1.2.1. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 6
Dotčený orgán neuplatnil stanovisko s požadavkem na vyhodnocení vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území.

1.2.2. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 6 zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly
Viz výše.

1.3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty
Návrh územního plánu vymezuje a stabilizuje hranici zastavěného území města a dalších sídel.
V zadání bylo požadováno, aby byly navrhovány nové plochy na rozšiřování výstavby a pro rozvoj
obce. Tento základní požadavek územní plán splnil. Dále bylo požadováno navrhnout koncepci
dopravní a technické infrastruktury.
V plochách smíšených obytných - nízkopodlažní jsou navržena regulativa prostorového uspořádání
spočívající zejména ve výškové regulaci zástavby. Pro obytné objekty je navržena max. podlažnost
2np včetně podkroví. Dále byla vymezena ploch smíšená obytná. Hlavní rozdíl mezi plochými
smíšenými obytnými a smíšenými obytnými – nízkopodlažní je povolená hladina zástavby. Sedlice je
město, které ve své centrální části dosahuje u některých stávajících staveb až 4 NP. Jedná se např. o
bytovky v severní části. I některé objekty občanské vybavenosti jako např. škola dosahuje výšek
běžných obytných 4np. Proto bylo nutné oddělit plochy s městskou hladinou zástavby od okrajových
zástaveb, kde by se měla hladina zástavby pohybovat do 2np.
Nízkopodlažní plochy smíšené obytné byly určeny i pro ostatní sídla v území, kde celková současná
hladina zástavby nepřesahuje 2 podlaží. Snahou územního plánu je udržet stejnou výškovou hladinu
v harmonii s okolní krajinou. Pro hospodářské objekty je stanoveno max. 12m, které též odpovídá
historické zástavbě a hladině hospodářských budov.
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V případě stanovení procentuelní zastavitelnosti pozemků, je stanoveno max. 90% u vlastnických
celků v zastavěném území. Jedná se o případy, kdy usedlosti, dvory, historická sídla mají jednotlivé
parcely plně zastavěny a např. vydlážděné dvory nemohou být užívány s nižším procentem zastavění.
V případě nových obytných sídel je situace jiná. Zde je stanovena procentuelní zastavěnost 40%. U
nových objektů a pozemků lze jejich poměr zastavěnosti upravovat vhodným návrhem a velikostí
parcely.
Pojmem „ drobná nerušící výroba“ z kapitoly 6 návrhu ÚP je míněna provozovna s max. počtem cca
20-ti zaměstnanců, která svými vlivy na okolí splňuje zejména hygienické limity hluku, prachu, popř.
pachu.
Územní plán neobsahoval varianty a nebylo nutno posuzovat rozdílná řešení s odůvodněním jejich
vhodnosti.
Výchozí podklady i informace jsou popsány v následujících kapitolách:
CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Řešené území tvoří jihovýchodní okraj okresu Strakonice a sousedí s okresem Písek. Obec patří do
území ORP Blatná. Hlavní osou správního území je silnice I/20 ve směru České Budějovice – Plzeň,
která v současné době probíhá zastavěným územím obce Sedlice. Navrhovaná přeložka I/20 vede
mimo obec a v severovýchodním prostoru míjí zastavěné území. Na část přeložky (úsek Sedlice –
Hněvkov) bylo vydáno územní rozhodnutí. Sedlice je vzdálena od města Blatné cca 8km, od Strakonic
cca 15km a od Písku cca 18km.
Řešeným územím prochází jednokolejná železniční trať ČD Strakonice – Blatná – Březnice.
Na ploše historické zástavby Sedlice je vyhlášena městská památková zóna Sedlice s dalšími
nemovitými kulturními památkami.
Obec Sedlice leží na zvýšeném krajinném horizontu, kde místní kostel sv. Jana Nepomuckého tvoří
významnou krajinnou dominantu a orientační bod.
Důležitou krajinotvornou osu území tvoří dva potoky – Sedlický a Mísníček - s poměrně plošně
omezenými nivními společenstvy. Přesto obě společenství vytvářejí v krajině nejdynamičtější systém.
V žádném ze sídel neprotéká větší vodoteč. Ve správním území jsou vybudovány malé vodní plochy převážně rybníky. Mezi největší patří Mokrý, Horní a Dolní Zástava, Plňava, Březinka, Malobor. Zbytek
zájmového území tvoří orné půdy. Plochy lesní jsou zejména v severní a jihovýchodní části území,
kde se je též Sedlická obora.
VÝVOJ A HISTORIE OBCE, URBANISTICKÁ STRUKTURA
Území jihovýchodně od Blatné bylo vyhledávaným místem pro osidlování krajiny již z ranného
středověku, bezpochyby i dříve. Město Sedlice má bohatou historii, doloženou dochovanými
historickými objekty. Dokladem je vyhlášení městské památkové rezervace Sedlice.
Urbanistická struktura odpovídá přirozenému vývoji historického sídla.
OBYTNÁ FUNKCE OBCE – BYTOVÝ FOND
Sídla plní především obytnou funkci. Většina objektů slouží k bydlení a soukromé hospodářské
činnosti v zahradách a na vlastních pozemcích. Převažuje bydlení v rodinných domech. Stav bytového
fondu odpovídá průměrné stabilní péči vlastníků.
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Obec Sedlice disponuje občanskou vybaveností odpovídající velikosti sídla. V obci je základní
devítiletá škola, mateřská škola, hotel, kino, sportovní areál, zdravotní středisko, kostel, hřbitov, areál
hasičského sboru, obecní úřad se shromažďovací místností a restaurace. Vyšší občanská vybavenost
je dostupná v Blatné a ve Strakonicích.
PRŮMYSLOVÁ A ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
Zemědělství:
Zemědělská půda je zastoupena v řešeném území na 1 829 ha. Převážná část je zařazena dle
hodnocení BPEJ do I. - III. třídy ochrany zemědělské půdy.
Z hlediska výchozích předpokladů pro zemědělskou prvovýrobu jsou přírodní podmínky průměrné.
Rovinný charakter území s výjimkami podél vodotečí umožňuje maximální využití strojové techniky.
Průmysl:
V řešeném území Sedlice se nachází několik subjektů průmyslové výroby. Jedná se především o
kovovýrobu v Sedlici, areál na zpracování dřeva severně od Sedlice a další drobné provozovny.
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DEMOGRAFIE
Sedlice je sídlem se střediskovým významem. Občanská vybavenost je zde částečně rozvinutá (kino,
hotel apod.) avšak pracovní příležitosti minimální. Vzhledem k pozici na dopravně významné silnici
I/20 je dobrá dostupnost sídel s vyšší občanskou vybaveností i pracovními příležitostmi. Města Blatná,
Strakonice i Písek představují spádová sídla vyššího významu.
PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ
Z klimatického hlediska leží řešené území v mírně teplé oblasti Čech, konkrétně v mírně teplém
klimatickém okrsku MT7. Léto je normálně dlouhé, mírné a mírně suché, s krátkými přechodnými
obdobími a s mírným jarem i podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá
s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Základní klimatická charakteristika:
Počet letních dnů

30-40

Počet dnů s průměrnou teplotou na

10oC

140-160

Počet mrazových dnů

110-130

Průměrná teplota v lednu

-2 - -3OC

Průměrná teplota v červenci

16-17OC

Průměrný počet dní se srážkami nad 1mm

100-120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

400-450mm

Srážkový úhrn v zimním období

250-300mm

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

60-80

Počet zamračených dnů

120-150

Počet jasných dnů

40-50

Nadmořská výška m.n.m.
Sedlice

512

Holušice

512

Mužetice

541

Němčice

504

Důl

499

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší v obci je průtah silnice I/20. Zlepší se předpokládá po realizaci
obchvatu města. Na znečištění ovzduší škodlivinami mají vliv zejména zdroje malé - tzv. plošné
znečištění z lokálních zdrojů, které jsou na pevná paliva.
HLUK: Nejvýznamnějším zdrojem hluku j silnice I. třídy.
PAMÁTKOVÁ OCHRANA
Kromě hodnot území stanovených zvláštními právními předpisy nebo na základě nich, územní plán
využil v návrhu řešení pro:
 zachování a respektování stávající hodnoty území zejména hodnoty urbanistické,
architektonické a přírodní
 zachování, případně doplnění zeleně v sídle
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V území obce Sedlice se vyskytují registrované nemovité památky:
SEDLICE:
Číslo
rejstříku

uz

Název
okresu

Sídelní útvar Část obce

čp.

Památka

Ulice,nám./umístění č.or. HZ R

21038 / 34364

S Strakonice Sedlice

Sedlice

kostel sv. Jakuba
Většího

Č

37123 / 34367

S Strakonice Sedlice

Sedlice

boží muka s křížem na rozcestí k Blatné

Č

36867 / 34369

S Strakonice Sedlice

Sedlice

krucifix

u přejezdu trati

Č

32914 / 34366

S Strakonice Sedlice

Sedlice

socha sv. Jana
Nepomuckého

v parku

Č

44864 / 34368

S Strakonice Sedlice

Sedlice

mohylník,
archeologické
stopy

les Kamenice

Č

15341 / 34357

S Strakonice Sedlice

Sedlice

čp.1

41069 / 34361

S Strakonice Sedlice

Sedlice

čp.93 venkovská usedlost

Č

40254 / 35970

P Strakonice Sedlice

Sedlice

čp.97 venkovská usedlost

Č

21884 / 34358

S Strakonice Sedlice

Sedlice

čp.130

19589 / 34359

S Strakonice Sedlice

Sedlice

čp.140 hospoda

24303 / 34360

S Strakonice Sedlice

Sedlice

čp.153

vodní mlýn
Kubelíkův

Č

22460 / 34362

S Strakonice Sedlice

Sedlice

čp.159 venkovská usedlost

Č

23223 / 34356

S Strakonice Sedlice

Sedlice

čp.?

zámek - zámeček

Č

26257 / 34363

S Strakonice Sedlice

Sedlice

čp.?

sýpka ?

Č

Č

tvrz

měšťanský dům U
lvice

Ke kostelu

Č

nám.

Č

Městská památková zóna Sedlice
Č.rejst. Kód
2429

Typ chráněného území

Okres

Název

ZM Městské památkové zóny Strakonice Sedlice

Od roku
2003

MUŽETICE: bez nemovitých kulturních památek
NĚMČICE: bez nemovitých kulturních památek
HOLUŠICE:
Číslo
rejstříku
18171 / 34118

uz

Název
okresu

S Strakonice

Sídelní útvar
Holušice

Část obce čp.

Památka
hrad - hrádek
Kamenný,
zřícenina

Holušice

Ulice,nám./umíst
č.or. HZ R
ění
Č

Pozornost by měla být věnována i případným nezapsaným stavbám a prvkům sakrálního charakteru
v intravilánu a extravilánu – kapličky, kříže, boží muka.
Předmětem zájmu obce by měla být péče o veřejnou zeleň v obci, stav objektů a architektonická
kvalita stavební činnosti. Nástroje územního plánu zůstávají ve stupni funkce a objemového řešení.
SPORT A REKREACE
Mezi objekty související s podporou rekreace a cestovního ruchu patří hotel v Sedlici, areál letního
tábora v části obce Důl, další letní tábor jižně od Sedlické obory. Významný rekreační prostor se
nachází v oblasti rybníků Horní a Dolní Zástava, kde je chatová osada, rozestavěný kapacitní penzion
a rekreační chalupy.
Rekreační využití řešeného území bude i ve výhledu spojeno s pobytovými formami rekreace.
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Vhodnou formou je pronajímání tzv. letních bytů, příp. agroturistika. Pro letní rekreaci a koupání je
využíván rybník Horní Zástava. Dobré rekreační podmínky nabízí les na severu.
DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA A KOMUNIKAČNÍ SÍŤ
Sedlice leží mezi městy Blatná, Strakonice, Písek při silnici I/20 Karlovy Vary – Plzeň – Blatná
– Písek – Vodňany – České Budějovice, která tvoří komunikační páteř obce. Na ni se napojuje
jihovýchodně od Sedlice silnice II/173 ze Strakonic a přímo v Sedlici dvojice silnic III. třídy.
Silnice I/20 je součástí mezinárodního silničního tahu E-49 Magdeburg – Lipsko – Cheb – Karlovy vary
– Plzeň – České Budějovice – Třeboň – Vídeň. Průtah zastavěným územím Sedlice vykazuje
množství závad prakticky v celé délce. Pro silnici I/20 je navržena přeložka vedená
v severovýchodním směru souběžně se železnicí. Na trasu bylo vydáno územní rozhodnutí. Na trase
v řešeném území je počítáno s křižovatkami se silnicemi II/173 (směr Radomyšl) a III/1213 (směr
Škvořetice).
Plocha vydaného územního rozhodnutí se v severní části nekryje zcela s koridorem
dopravní infrastruktury ze ZÚR Jčk. Územní plán však ve svém řešení respektoval platná rozhodnutí
vydaná pro stavbu.
Na silnici I/20 se v jihovýchodním okraji řešeného území napojuje silnice II. třídy II/173 Strakonice –
Radomyšl - Sedlice. Silnice II/173 má charakter sběrné komunikace funkční třídy B2.
Silnice III. třídy III/1211 Sedlice – Mužetice – Lom – Myštice a III/1213 Sedlice – Škvořetice – Lom
mají parametry s větším počtem závad. Vzhledem k malé významnosti se nedají předpokládat
radikálnější úpravy tras. Na silnici I/20 je na kraji Sedlice čerpací stanice pohonných hmot.
Na silniční síť, která vytváří kostru obce navazuje síť místních a účelových komunikací. Tyto
komunikace mají vesměs charakter obslužných komunikací funkční třídy C3. Území obce je protkáno
sítí nezpevněných polních a lesních cest. Jejich stav odpovídá charakteru a důležitosti trasy.
DOPRAVA V KLIDU
V obci se nachází centrální parkoviště s velkou kapacitou před obecním úřadem. Další odstavné
plochy jsou vybudovány v sídle přiměřeně k funkčnímu typu zástavby. Parkování je možné na
komunikacích v sídlech řešeného území. Parkování při krajnici dovoluje i průjezdný profil místních
zpevněných komunikací v ostatních částech obce. V navrhovaných plochách určených pro výstavbu
individuelního bydlení budou realizována odstavná stání na veřejné komunikaci. .
HROMADNÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Nabídku osobní hromadné dopravy doplňuje autobus. Nejvíce spojů je vedeno po silnici I/20 na
Blatnou a po silnici II/173 na Strakonice.
.
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Sedlicí prochází jednokolejná trať ČD Strakonice – Blatná – Březnice. Jedná se o celostátní dráhu
místního významu provozovanou v motorové trakci zjednodušenou dopravní technologií. Dráha má
v Sedlici železniční stanici a železniční zastávku. Veškerá drážní zařízení jsou považována za
územně stabilizovaná.
NEMOTOROVÁ DOPRAVA
Pěší doprava se uplatňuje jako jedna z forem každodenního pohybu zvláště při docházce k autobusu
a naopak. K pěším cestám slouží stávající cesty a komunikace, které nemají pro tuto formu užívání
žádnou speciální vybavenost. Cyklistika se v řešeném území uplatňuje zvláště pro dojížďku za prací
do blízkého okolí. Území v okolí Blatné je velice vhodné pro cykloturistiku.
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
VODNÍ TOKY A PLOCHY
V řešeném území je množství vodních ploch a drobných vodotečí. Jejich polohy jsou stabilizované a
rozsah vyhovuje typu a uspořádání krajiny. V návrhu se do uspořádání krajiny z hlediska vodních
plocha vodních toků nezasahuje.
VODOVOD
Sedlice:
Zástavba v obci je z převážné části zásobována z veřejného vodovodu. Nepatrná část
obyvatelstva využívá vlastních domovních studní. Zdrojem jsou 3 vodárenské vrty z prameniště
„Křídlí“. Blízko prameniště je vybudována čerpací stanice s kapacitou 3 l/s. Z čerpací stanice je voda
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tlačena do vodojemu Sedlice 2 x 150m 3. Odtud je voda dopravena zásobovacím řadem DN 150 do
sítě. Vodovodní síť je rozvedena po celém sídle.
Vlastní vodní zdroje a vodojem má zemědělský areál. Zdrojem jsou 2 vrty, z nichž je voda čerpána do
vodojemu o obsahu 50m3. Rovněž výkrmna prasat má vlastní zdroj vody.
Zdrojem požární vody pro obec je vodovod a rybník Martin v intravilánu obce.
Holušice:
Obec je zásobena z veřejného vodovodního řadu, nepatrná část je zásobena z domovních studní.
Zdrojem vody pro vodovod je vodní vrt cca 200m jihozápadně od Holubic. U vrtu je vybudována
čerpací stanice a úpravna vody s akumulací 10m3.
Zdrojem požární vody je vodovod a vodní plocha v intravilánu obce.
Mužetice:
Obec je zásobena z vodovodního řadu, nepatrná část je z domovních studní.
Zdrojem vody pro vodovod je studna cca 500m západně od Mužetic. Ze studny je voda vedena
gravitačně do čerpací stanice s úpravnou vody. Voda je z čerpací stanice čerpána do vodojemu
1x20m3 „Mužetice“. Z vodojemu je zásobním řadem napojeno spotřebiště v Mužeticích.
Zdrojem požární vody je vodovod a vodní plocha v intravilánu obce.
Němčice a Důl:
Sídla nemají vybudovaný systém veřejného vodovodu a jsou zásobena ze soukromých studní.
Rekreační areál v osadě Důl je zásoben z vlastních zdrojů.
KANALIZACE
Výchozím podkladem pro návrh řešení byl Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského
kraje.
Sedlice:
Město Sedlice je odkanalizována na centrální ČOV severně od zastavěného území při silnici
na Mužetice. Na ČOV je svedena převážná část obce. Na kanalizačních trasách probíhá postupná
rekonstrukce.
U nepatrné části zástavby jsou odpadní vody likvidovány v domovních septicích s přepadem do
podmoků nebo jsou akumulovány v domovních bezodtokových jímkách a vyváženy na zemědělsky
užívané pozemky.
Holušice:
Na převážné části sídla je vybudována jednotná kanalizace. Splaškové odpadní vody z nemovitostí
jsou po předčištění v domovních septicích kanalizací a posléze meliorační stokou odváděny do
biologického rybníka, nebo jsou pod osadou vyústěny do příkopu.
Mužetice:
Osada má na většině sídla vybudovanou kanalizaci jednotného charakteru. Splaškové odpadní vody
z nemovitostí jsou po předčištění v domovních septicích kanalizací a posléze meliorační stokou
odváděny do rybníka, nebo jsou pod osadou vyústěny do příkopu.
Němčice a Důl:
Sídla nemají vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou předčišťovány v septicích
různých typů a kvalit s vyústěním přepadů do povrchových vod a s následným vsakováním. Zbývající
splaškové vody jsou zachycovány bezodtokových jímkách a vyváženy na zemědělsky užívané
pozemky.
ENERGETIKA
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Správním územím obce Sedlice prochází nadzemní síť VN 22 kV. Trasy VVN územím neprocházejí.
Sídla jsou napojena z kmenové linky odbočkami ukončenými trafostanicemi. Kmenová linka 22 kV má
dostatečnou rezervu výkonu pro elektrifikaci Sedlice. Sekundární síť je převážně venkovní, v dobrém
stavu.
Rozvodná síť
Kmenová linka
Nadřazený systém

3 + PEN 400/230V 50Hz
22 kV Škvořetice
TR 110/22 kV Strakonice

Trafostanice:
1. Obec II
2. Obec I
3. Lesy
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4. JZD
5. Sídliště
6. Čekanická
7. Prasex
PLYN
Obec Sedlice je napojena na vysokotlakou plynovodní síť VTLpřípojkou DN 100 z VTL plynovodu DN
150 Sedlice – Strakonice. Středotlaký rozvod v Sedlici je zabezpečen přes regulační stanici RS
1200m3/h. Z regulační stanice Sedlice je proveden STL plynovod po celém sídle. Na STL rozvod jsou
použity IPE trubky 160-32. Objekty jsou ze sítě napojeny regulátorem tlaku.
Z vysokotlaké přípojky DN 100 je napojena RS v zemědělském areálu.
Územím Sedlice prochází dále vysokotlaký plynovod DN 600 ve směru Písek – Blatná. Z něho je
napojen zmiňovaný plynovod Sedlice – Strakonice. Z plynovodu DN 600 jsou samostatnými
odbočkami napojeny zemědělský areál při silnici Sedlice – Mužetice a sídlo Důl.
.
TELEFON
Rozšiřování stávajících tras, případně vedení nových je možné ve všech plochách územního plánu.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V sídlech je rozvedeno veřejné osvětlení. Stávající veřejné osvětlení - vzdušné vedení v souběhu
s NN - převážně svítidla na sloupech nebo konzolách.
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Územní plán ve svém návrhu ÚSES dodržel požadavky z nadřazené dokumentace a z podkladů
předchozího územního plánu.
NÁVRH ŘEŠENÍ CIVILNÍ OCHRANY
Dle požadavků § 20, zákona č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů civilní ochrany, podle § 7
odst. 7 písm. H) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému je zpracován návrh
řešení civilní ochrany.
NÁVRH ŘEŠENÍ UKRYTÍ OBYVATELSTVA
Ukrytí obyvatel bude řešeno individuelně ve vlastních objektech v improvizovaných úkrytech. Obytné
objekty v sídlech mají vlastní sklepní prostory, které jsou vhodné pro budování úkrytu. U starších
obyvatel se předpokládá ukrytí v sousedních objektech s větší kapacitou úkrytu.
Postup prací při zhotovení úkrytu:
a)
Vyklidit prostor
- vynést všechny nepotřebné věci včetně paliva
- uzavřít přívody (plyn, voda, topení)
- uhasit oheň v topném systému apod.
do 2hodin
b)
Zvýšit ochranné vlastnosti úkrytu
- zakrýt okna, dveře, využít materiálů z domu a okolí
(stavební materiál, zemina apod.)
do 6hodin
c)
Zabezpečit větrání úkrytu
do 10 hodin
d)
Vybavení úkrytu
- materiálem (baterka apod.)
- potravinami dle počtu osob (min. 6l pitné vody na os) do 12 hodin
e)
Plnění dalších úkolů k dovybavení úkrytu a jeho zpevnění.
NÁVRH MÍST VHODNÝCH K PŘÍJMU EVAKUOVANÉHO OBYVATELSTVA A JEHO KRÁTKODOBÉ
UBYTOVÁNÍ
Vhodné prostory jsou v blízké Blatné (8km). Město nedisponuje kapacitami pro krátkodobé ubytování
evakuovaného obyvatelstva.
NÁVRH ŘEŠENÍ MÍST PRO UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ
Pro umístění koncových prvků varování a vyrozumění lze použít sloupy nadzemního telefonního
vedení a sítě místního rozhlasu. Vše ovládáno z objektu obecního úřadu.
NÁVRH ŘEŠENÍ MÍSTA PRO PŘÍPADNÉ SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU HUMANITÁRNÍ POMOCI
Město nemá vhodné prostory pro skladování materiálu humanitární pomoci. Materiál bude
distribuován ze skladů v Blatné.
MOŽNOSTI VYVEZENÍ A USKLADNĚNÍ NEBEZP. LÁTEK MIMO HRANICE ZÁSTAVBY OBCE
Nebezpečné látky lze skladovat na zemědělských plochách podél místní komunikace za jižním
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okrajem zastavěného území za plochami výroby a skladování.
CHARAKTERISTIKA A UMÍSTĚNÍ PŘÍPADNÝCH OBJEKTŮ SKLADUJÍCÍCH NEBEZPEČNÉ LÁTKY
Z HLEDISKA JEJICH DRUHU, POLOHY A VLIVU NA OKOLÍ VČETNĚ VYMEZENÍ OHROŽENÝCH
PLOCH
Ve správním území města Sedlice se nenacházejí objekty a provozy pracující s nebezpeČ. látkami.
NÁVRH MÍST PRO PŘÍPADNOU DEKONTAMINACI OBYVATELSTVA, ZVÍŘAT, SILNIČNÍCH
VOZIDEL APOD.
Vhodným místem může být zpevněná plocha v zemědělském areálu na jihu Sedlice nebo v areálu
živočišné výroby v lesním komplexu severně od Sedlice.
NÁVRH ŘEŠENÍ NOUZOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU
Alternativou k dnešnímu stavu, kdy je pitná voda odebírána z vodovodních řadů a místních studní,
bude umístění cisteren s pitnou vodou v centru sídel.
NÁVRH ŘEŠENÍ NOUZOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Sídla jsou připojena na centrální energetickou soustavu. Alternativní zdroje energie v sídlech nejsou.
Alternativou je lokální umisťování zdrojů na naftový pohon apod.
NÁVRH PLOCH PRO ŘEŠENÍ BEZODKLADNÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB
Bezodkladné pohřební služby budou prováděny na hřbitově v Sedlici.
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Kulturní a technické limity:
- městská památková zóna
- nemovité kulturní památky
- území s archeologickými nálezy
- ochranné pásmo hřbitova
- technická infrastruktura
- ochranné pásmo ČOV
- ochranné pásmo elektrických vedení
- ochranné pásmo plynovodu
- bezpečnostní pásmo plynovodu
- ochranné pásmo telekomunikačních kabelů
- ochranné pásmo vodovodu
Přírodní limity:
- ÚSES – lokální biokoridory, biocentra a interakční prvky dle platného ÚP
- ÚSES - regionální a nadregionální
- zemědělské půdy
- vzdálenost od kraje lesa 50m
- přírodní rezervace
Ekologické limity:
- ochranné pásmo vodních toků – 6m od břehové čáry
- ochranné pásmo vodních zdrojů
- vodní zdroj
- zranitelná oblast
Dopravní limity:
- ochranné pásmo silnic
- ochranné pásmo železnice
- silnice I. třídy
- silnice II. třídy
- silnice III.třídy
- železnice

1.4. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
Rozvojové plochy jsou vymezeny jako plochy zastavitelné. Jedná se v převážné většině o plochy
„smíšené obytné“, dále jsou vymezeny plochy „občanského vybavení“, plochy výroby a skladování,
plochy „dopravní infrastruktury“ a plochy „technické infrastruktury“. Plochy doplňují již vytvořenou
strukturu zástavby,
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1.5. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
Vyhodnocení z hlediska širších vztahů v území
Vztahy k širšímu okolí jsou zobrazeny ve výkrese širších vztahů.
Ze širších územních vazeb je třeba zvýraznit vazbu na obce, na jejichž území se nachází vymezený
koridor pro vedení silnice I/20. Jedná se o město Blatná, k.ú Hněvkov u Mačkova a obec Velká Turná,
k.ú. Velká Turná.
Sousedící území je:
ORP Blatná
obec město Blatná, k.ú Hněvkov u Mačkova, Mačkov, k.ú. Čekanice
obec Mačkov, k.ú. Mačkov
obec Škvořetice, k.ú. Škvořetice, k.ú. Pacelice
obec Lom, k.ú. Lom u Blatné
ORP Strakonice
obec Radomyš, k.ú. Láz u Radomyšle a k.ú. Rojice
obec Velká Turná, k.ú. Velká Turná
ORP Písek
obec Předotice, k.ú. Šamonice, k.ú. Kožlí u Čížové, k.ú. Soběšice u Předotic
obec Drhovle, k.ú. Pamětice u Drhovle
obec Mirotice, k.ú. Bořice u Mirotic, k.ú. Jarotice
Uzemní plán je koordinován s územně plánovací dokumentací sousedních obcí.
Územní plán nekoliduje s dokumentací sousedních obcí.
Územní plán byl koordinován zejména s územními plány sousedních obcí Radomyšl, Předotice a
Škvořetice. Územní plán města Mirotice je v rozpracované fázi po schváleném zadání.
Během pořizování územního plánu bylo krajským úřadem Jihočeského kraje poukázáno na nesoulad
na hranici řešeného území. Kolizní místa byla upravena, aby byl zajištěn soulad a návaznost
územních plánů.
1.
soulad s ÚP Radomyšl – Lokální prvky ÚSES v území Sedlice již nepřesahují do území obce
Radomyšl, která v hraničním území nemá lokální ÚSES, ale pouze prvky ÚSES vyššího stupně (NBK)
2.
soulad s ÚP Předotice – lokální biokoridor BK 42, vymezený v ÚP Předotic, byl navázán
lokálním biokoridorem LBK 42 v území obce Sedlice u sídla Holušice.
3.
soulad s ÚP Škvořetice – ÚP Škvořetice navrhl jako protipovodňové opatření novou vodní
plochu s přesahem do území obce Sedlice. Přesah této plochy byl znázorněn v ÚP Škvořetice ve
výkresu širších vztahů. ÚP Sedlice navrhuje novou vodní plochu ve smyslu doplnění a rozšíření tohoto
protipovodňového opatření i ve svém řešeném území.

1.6. Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu
se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v
případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,
s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51
odst. 3 stavebního zákona,
s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst.
3 stavebního zákona,
s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v
případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona
Vyhodnocení splnění požadavků zadání:
Zadání územního plánu bylo vypracováno a schváleno v prosinci 2011. Návrh územního plánu je
zpracován podle požadavků a přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb a podle schváleného zadání
územního plánu.
Požadavky ze zadání:
a) Požadavek: Zastavitelné plochy budou z větší části převzaty ze řešení v ÚPO ve znění všech
schválených a vydaných změn.
Změny č.1 a 2 nebyly projednány
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Změna č.3 – vymezila zastavěné a zastavitelné území v lokalitě Horní a Dolní Zástava - plochy
rekreace – je zapracováno do ÚP jako stávající
Změna č.4 – Lokalita 1 – plochy rekreace u rybníka Horní Zástava – je zapracováno jako stávající
Lokalita 2 – plochy smíšené obytné uprostřed Holušic – je zapracováno jako stávající
Lokalita 3 – plochy smíšené obytné a plocha výroby a skladování pod zemědělským
areálem JZ od Holubic – je zapracováno jako stávající
Lokalita 4 – plochy technické infrastruktury – rozšíření skládky Hněvkov
- je zapracováno do ÚP jako stávající
Změna č.5 – plocha VS – pro fotovoltaickou elektrárnu na severu Sedlice – je zapracováno jako
stávající
Změna č.6 – plochy pro bydlení v západní části Sedlice – částečně již zastavěné, zbytek je v návrhu
Změna č.7 – Lokalita 1.7. – plochy bydlení (západ Sedlice– využito a zapracováno jako stávající
Lokalita 2.7. – plochy bydlení (západ Sedlice) – využito a zapracováno jako stávající
Změna č.8 – vymezila hranici zastavěného území v Mužeticích – hranice je ověřena a vymezena

b) Požadavek na vymezení zastavitelných ploch pro bydlení dle výkresu záměrů.
požadavek splněn – jsou navrženy plochy smíšené obytné

c) Územní plán vyhodnotí zastavitelné plochy navržené současným územním plánem v obci
Sedlice.
návrh územního plánu převzal většinu návrhových lokalit z platného územního plánu. Část
z původních zastavitelných ploch již byla využita. Původní územní plán nenavrhoval zastavitelné
plochy v menších sídlech řešeného území.

d) Navrhne další zastavitelné plochy především v ostatních sídlech řešeného území.
Nové zastavitelné plochy byly navrženy v Holubicích.

e) Budou případně navrženy plochy přestavby.
Plochy přestaveb nejsou navrhovány.
f) požadavky na rozsah textové a grafické části územního plánu.
Výkresy I/1 – výkres základního členění území a I/3 – výkres VPS, VPO a asanací jsou zpracovány
v měřítku M 1:10000. Měřítko bylo zvolenu vzhledem k dostatečné přehlednosti o celku řešeného
území a postačující informační výpovědi o zobrazovaných jevech. Veřejně prospěšných staveb je 7 a
jsou z měřítka výkresu zřejmé. Dále jsou též zobrazeny v hlavním výkresu v měřítku M 1:5000.

g) definování ploch s rozdílným způsobem využití
Byla definována samostatná plocha s rozdílným způsobem využití Plochy zeleně – sídelní zeleň.
Důvodem byly specifické požadavky ve využití ploch uvnitř města Sedlice, kdy se jedná především o
parkovou údržbu centrálních prostranství.

h) zpracovatel prověří možnost návrhu zastavitelných ploch do nového ÚP dle požadavku
města Sedlice na zastavitelné plochy:

Jitka Kučerová Holušice PK 550,553 výstavba provozovny a obytné budovy
- obě parcely byly řešeny již změnou č.1 a tak také zapracovány do návrhu ÚP

Jaroslav Šavrda Holušice PK 540,546, KN st. 75/1, 75/2 vybudování zámečnické dílny
- všechny pozemky jsou zastavěným územím (VS) jižně od Holušic

Zdeněk Chochol Sedlice KN 1936/15 st.743 RD, kůlny a provozovny
- všechny pozemky jsou zastavěným územím (SO) v jihozápadní části Sedlice

Zdeněk Knížek Sedlice KN 43, 1900/4 a st.50 RD, kůlny
- všechny pozemky jsou zastavěným územím (SO) v jihozápadní části Sedlice

Jiří Sladký Sedlice KN 64 RD, chata, hospodářská budova – kůlny
- pozemek je zastavěným územím (SO) ve střední části Sedlice

Michal Křišťan Sedlice KN 1692/61, 2005/5 RD, hospodářská budova, chov zvířat dílny,
zahradnictví
- všechny pozemky jsou zastavěným územím (SO) v jihozápadní části Sedlice

Hana Křišťanová Sedlice PK 1692/16, 1686,1692/27 RD, hospodářská budova, chov zvířat
dílny, zahradnictví
- 2 nově navržené plochy (SO) jihozápadně Sedlice

Josef Šindelář Sedlice KN 997/2 RD, chata, hospodářská budova – kůlny
- pozemek je zastavěným územím (SO) v severovýchodní části Sedlice

Daniela Libenská Sedlice PK 100/1 RD, chata, hospodářská budova – kůlny
- pozemek je zastavěným územím (SO) v severovýchodní části Sedlice
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Zdeněk Pinc Holušice KN 278/1, 278/5 RD, hospodářské budovy
- pozemek 278/1 je zastavěným územím (SO) a pozemek 278/5 je navržen pro zástavbu (SO)
severně Holubic.
Jan Kraml – lokalita Punčoška – plochy smíšené obytné – zařazeno do návrhu
ch) splnění dalších požadavků zadání:
 revidovat hranice zastavěného území z původního územního plánu a územním plánem
vymezit nové – hranice byly stanoveny
 prověřit zařazení požadavků obyvatel a vlastníků pozemků v řešeném správním území,
uplatněných na veřejném projednání zadání a v průběhu pořizování zadání – požadavky byly
vyhodnoceny a po korektuře některé z nich zapracovány do územního plánu
 prověřit vymezení ploch přestavby – územní plán nenavrhuje plochy přestavby
 vymezit plochy pro umístění ČOV (Holubice, Mužetice) – plochy vymezeny
 navrhnout koncepci dopravní a technické infrastruktury – koncepce je navržena
 navrhnout koncepci uspořádání krajiny, posílit přírodní prvky v krajině, vymezit územní systém
ekologické stability. – koncepce navržena, ÚSES vymezen
 Další obecné i dílčí požadavky zadání jsou splněny.

1.7. Další vyhodnocení
1.7.1. Vyhodnocení souladu se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a
podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona
Tento postup nebyl v územním plánu uplatněn.

1.7.2. Vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v
případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona
Tento postup nebyl v územním plánu uplatněn.

1.7.3. Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě
postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona
Tento postup nebyl v územním plánu uplatněn.

1.7.4. Vyhodnocení souladu s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho
změny a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona
Tento postup nebyl v územním plánu uplatněn.

1.8. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby
jejich vymezení
Záležitostí nadmístního významu neřešenou ZUR je pouze systém lokálního ÚSES.
ÚSES je vymezen v grafické části územního plánu – hlavní výkres. Prvky lokálního ÚSES propojují
krajinu a navazují na prvky vymezené v sousedních územích. Takto tvořená síť je funkční jako celek a
návaznosti prvků jsou podmínkou jejího fungování.

1.9. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

řešení

na

Vyhodnocení důsledků navrženého řešení na zemědělský půdní fond je zpracováno
metodikou dle zákona ČNR č. 334/1992, o ochraně ZPF s dle vyhlášky č.13/1994.
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
METODIKA ZPRACOVÁNÍ
Ochrana zemědělského půdního fondu při zpracování změny územního plánu obce je zpracována dle
metodiky v souladu se zákonem č. 334 / 1992 Sb. ze dne 15.5. 1992 o ochraně zemědělského
půdního fondu a s vyhláškou čís. 13 / 1994 Sb. ze dne 21.1.1994, upravující podrobnosti ochrany
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zemědělského půdního fondu (dále jenom ZPF).
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND - BPEJ
Podkladem pro vyhodnocení záborů ZPF byla mapa BPEJ z ÚAP Blatná aktualizovaných 01/2011
(zdroj VÚMOP):
Zastavitelné plochy Z1.1 – Z1-15 byly součástí předchozího územního plánu a při jeho projednávání
odsouhlaseny k vynětí ze ZPF.

Plochy odsouhlasené k vynětí ze ZPF v předchozím územním plánu:
Označení
výměra
funkční využití
ZA 1.1
37,0 ha (přeložka I/20) plochy dopravní infrastruktury – silnice I.třídy
Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí, jehož součástí je souhlas s vynětím ze ZPF.
ZA 1.2
6,6 ha
plochy výroby a skladování
ZA 1.3
10,9 ha
plochy výroby a skladování
ZA 1.4
0,4 ha
plochy smíšené obytné-nízkopodlažní
ZA 1.5
5,0 ha
plochy smíšené obytné-nízkopodlažní
ZA 1.6
0,6 ha
plochy výroby a skladování
ZA 1.7
0,3 ha
plochy občanského vybavení – hřbitov
ZA 1.8
2,5 ha
plochy smíšené obytné-nízkopodlažní + VP
ZA 1.9
6,4 ha
plochy smíšené obytné-nízkopodlažní + VP
ZA 1.10
0,5 ha
plochy výroby a skladování
ZA 1.11
6,5 ha
plochy smíšené obytné-nízkopodlažní + VP
ZA 1.12
5,1 ha
plochy smíšené obytné-nízkopodlažní + VP
ZA 1.13
4,6 ha
plochy výroby a skladování
ZA 1.14
0,6 ha
plochy výroby a skladování
ZA 1.15
8,0 ha
plochy výroby a skladování
95,0 ha

Plochy navržené k vynětí ze ZPF:
Č.
lokality

Způsob

Celk.

Zábor ZPF podle kultur (ha)

využití plochy

zábor
(ha)

orná

ZA2.1

Plochy
smíšené
obytné-nízko.

1,2

1,2

ZA2.2

Plochy
smíšené
obytné-nízko.

0,7

0,7

ZA2.3

Plochy
smíšené
obytné-nízko.

0,13

ZA2.4

Plochy
smíšené
obytné-nízko.

0,2

0,2

0,2

ZA2.5

Plochy
smíšené
obytné-nízko.

0,4

0,4

0,4

ZA2.6

Plochy
smíšené
obytné-nízko.

2,6

2,6

1,4

ZA2.7

Plochy
dopravní
infrastruktury –
mstní
komunikace

0,2

0,2

0,1

0,1

ZA2.8

Plochy

0,2

0,2

0,1

0,1

chm.

vin.

zah.

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
ov.s.

ttp

I.

II.

III.

IV.

V.

1,2

0,2

0,7

0,13

Investice do
půdy (ha)

0,1

0,7

0,03

ostatní
není
zpf
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dopravní
infrastruktury –
silnice I.třídy
ZA2.9

Plochy
dopravní
infrastruktury –
silnice II. a
III.třídy

0,4

0,4

ZA

Plochy
technické
infrastruktury

0,4

0,4

Plochy
technické
infrastruktury

0,5

0,5

Plochy vodní a
vodohospod.

3,2

3,0

10,13

9,8

2.10
ZA
2.11
ZA
2.12

Zábor ZPF celkem

0,2

0,2

0,4

0,4

0,2

0,2

0,13

0,2

0,6

1,5

1,5

4,9

3,2

0

0,3

0,5

0,2

3,2

1,43

5,1

ZDŮVODNĚNÍ:
Největší část záborů tvoří plochy obsažené v návrhu předchozího územního plánu bez reálné
možnosti jejich redukce. Pro zajištění postupnosti výstavby byly předepsány územní studie v lokalitách
Z1.5, Z1.9, Z1.11, Z1.12 a Z2.6. Územní studie vytvoří podmínky pro organizaci území s možností
postupnosti výstavby. Postupnost výstavby v ostatních lokalitách není vhodná vzhledem k jejich malé
velikosti a pozici vůči zastavěnému území.
Plocha Z1.1 pro přeložku silnice I/20 v části kolem města Sedlice má vydané územní rozhodnutí se
souhlasem k vynětí ze ZPF. Z toho důvodu není tato plocha započítána do součtu.
Z nových záborů tvoří významnou část (3,2ha) plocha vodní ZA2.12. Zábor ZA2.12 – plochy vodní a
vodohospodářské je vyvolán nezbytností vytvoření retenčního poldru v rámci protipovodňových
opatření. Tato vodní plocha je součástí protipovodňových opatření sousední obce Škvořetice se
schváleným ÚP a přesahuje do území Sedlice. Zábor je na půdách II. třídy (1,5ha).
Na půdách s vyšším stupněm ochrany tř.I (0,6ha) a tř.II (4,9ha) jsou navrženy plochy smíšené obytné
výhradně s přímou návazností na zastavěné území, kde jej většinou doplňují (Z2.6-Holušice) bez
zásahu do volné krajiny. Zábory pro dopravní stavby na těchto hodnotných půdách (ZA2.8, ZA2.9)
jsou vyvolány požadavky ze ZÚR pro rekonstrukce a přeložky silnic.
Významným podílem na záborech půd s II. třídou ochrany se podílejí lokality Z2.5 a Z2.6 v Holušicích.
Pro toto sídlo bylo potřebné navrhnout plochy pro rozvoj obytné funkce. Byly zvažovány jiné pozice,
které však byly z důvodu nepříznivého urbanistického umístění a obtížnosti napojení na dopravní
infrastrukturu vyloučeny. Nebyly vhodné z hlediska dodržení semknutého tvaru sídla ani z hlediska
projevu zástavby v krajinném horizontu. Z2.5 je přímo vázána k místní komunikaci a doplňuje
zástavbu v ponechané proluce. Z2.6 je dělena stávající komunikací a též vyplňuje prostor již dnes
obklopený zástavbou.
Lokality ZA2.10 a 11 jsou navrženy pro plochy technické infrastruktury – ČOV v Holušicích a
v Mužeticích. Dopravní napojení k ČOV v Mužeticích bylo odborem dopravy Blatná požadováno mimo
křižovatku silnic, a to kolmým napojením na silnici III. třídy směr Holušice. Z těchto důvodů došlo
k navrženému trasování komunikace.
Zábory pro rekonstrukci silnic ZA2.8 a ZA2.9 budou pouze nepatrné, jelikož bude z větší části využito
stávající silniční těleso.
Ostatní navržené zábory jsou pro rozvoj obytné funkce.
PUPFL:
V řešeném území města Sedlice se nacházejí lesní porosty v severní a západní části území.
Nejsou navrhovány zábory PUPFL, ani plochy k zalesnění.

2. Grafická část odůvodnění územního plánu
koordinační výkres
výkres širších vztahů
výkres předpokládaných záborů půdního fondu
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3. Pořízení ÚP
DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚPO
Územní plán Sedlice je zpracován pro potřeby řešení aktuálních problémů obce a potřeby stanovení
koncepce jejího dalšího rozvoje.
HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ
Cílem pořízení územního plánu obce je zabezpečit pilíře trvale udržitelného rozvoje územní z hlediska
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. Při upevňování a ochraně přírodních hodnot se územní
plán zaměřuje především na vymezování ÚSES a funkční charakteristiku i nezastavěného území. Při
zajištění a podpoře kulturních hodnot jde především o stanovení urbanistické koncepce a podpora
tradičního charakteru venkovských sídel. U civilizačních hodnot se územní plán zabývá hlavně
návrhovými plochami pro bydlení a podnikání.
ZHODNOCENÍ VZTAHU DŘÍVE ZPRACOVANÉ A VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE A ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SEDLICE
Pro obec Sedlice je dosud zpracován ÚPO Sedlice.

3.1. postup při pořízení územního plánu
Na svém zasedání dne 21.9. 2010 rozhodlo Zastupitelstvo obce Sedlice o pořízení územního plánu
Sedlice (dále též jen „ÚP“).
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu byl usnesením zastupitelstva
obce Sedlice ze 21.9. 2010 určen zastupitelstvem obce zastupitel, který bude spolupracovat
s pořizovatelem v oblasti územního plánování (§ 47 odst. 1 a odst. 4, § 49 odst. 1, § 53 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“)).
Tímto určeným zastupitelem je pan Ing Jiří Rod..
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh zadání ÚP Sedlice. V návrhu
zadání jsou stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování ÚP.
Návrh zadání byl v souladu s § 47 stavebního zákona zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a
krajskému úřadu. Oznámení o projednávání zadání je ze dne 21. 6. 2011. Na oznámení o
projednávání zadání byla uvedena lhůta, ve které může každý uplatnit své připomínky, 30 dnů ode
dne 22. 6. 2011. Dotčené orgány byly obeznámeny se lhůtou uplatnění požadavků na obsah
územního plánu a požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí u pořizovatele. Lhůta pro
uplatnění podnětů sousedních obcí byla též oznámena. Návrh zadání byl zveřejněn veřejnou
vyhláškou ve dnech 22. 6. 2011 až 25. 7. 2011.
Zadání bylo projednáváno veřejně, dne 12. 7. 2011. Je vyhotoven zápis.
Zadání bylo schváleno dne 15.12.2011usnesením Zastupitelstva města Sedlice. Týmž usnesením
bylo uloženo pořizovateli pořídit návrh ÚP Sedlice.
Projektantem návrhu ÚP Sedlice je Ing. arch. Zdeněk Gottfried,
Dokumentace je vypracována podle stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti.
Pořizovatel oznámil místo a dobu společného jednání o návrhu ÚP oznámením ze dne 7. 5. 2012
Společné jednání se konalo dne 6. 6. 2012 v kanceláři pořizovatele ve Strakonicích., ul. Katovická
175, 2. patro Oznámení bylo zasláno jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Sedlice a
sousedním obcím. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne
jednání. Sousední obce byly obeznámeny se stejnou lhůtou, to znamená 30 dnů ode dne jednání. Na
oznámení byla zveřejněna lhůta, po kterou bude možno se seznámit s návrhem ÚP, od 9. 5. 2012 na
Městském úřadu v Sedlici a u pořizovatele ve Strakonicích.
V rámci společného jednání byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů. Požadavky na úpravu
vzešlé ze společného jednání byly zapracovány do dokumentace.
Ze společného jednání je vyhotoven zápis:
Architekt seznámil přítomné s návrhem ÚP Sedlice.
Urbanistická koncepce města, městotvorné prvky, MÚ, hotel, ZŚ, obytná zástavba až 4 n.p.
Návrh – vymezeno jádro obce – ve vyšší zástavbě až 4 n.p., dále vymezena okrajová centra, kde je
zástavba do 2 n.p., trvalý přechod do krajiny.
V platné ÚPD (10 let) navrženy zastavitelné plochy, které nebylo možné redukovat (dle zákona
náhrada – povinnost obce) – jedná se o plochy SO – příjezd do Sedlice od Strakonic plochy po obou
stranách příjezdové komunikace.
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Plochy VS – u ČD a za ČD – v platném ÚP i v ZÚR – zůstávají v návrhu ÚP, za ČD je plocha, kterou
potřebuje město Sedlice redukovat.
Nad rámec výše uvedených ploch jsou navrhovány nové zastavitelné plochy.
Stavební rozvoj – západ – ZTV zrealizováno.
Lokalita – výstavba RD
Rozvojové plochy v Holušicích – doplněny proluky 2, mezi stávající zástavbou (zajištění návaznosti
zástavby).
Plocha pro přeložku I/20, zpracována DÚR (části) – zpřesnění trasy v nové ÚPD (dle DUR), na ostatní
části koridor v šíři dle ZÚR.
Koncepce vodohospodářská – ČOV , Plán rozvoje kanalizace JčK
Sedlice – napojení na ČOV
Holušice – nová ČOV navržena dle PRK JčK
Mužetice - nová ČOV navržena dle PRK JčK
V současné době není pro město Sedlice vydán RP.
ZPF – zábory – zpracováno dle doporučené metodiky
2 skupiny: 1. Plochy dle původní ÚPD, 2. Plochy nově navrhované
Nad rámec původně navržených 63 ha nově vymezeno 7 ha zastavitelných ploch
KÚ – ŽP – zaslat elektronicky návrh, převzít regulativy pro FV ze změny č. 5
KHS – přiložena podmínka k zápisu
MÚ ŽP vydá stanovisko - Holušice – prověřit stav okolo LBC 15a.
Doplnění výčet předpokládaného vynětí v plochách TI s ohledem na likvidaci odpadů skládka Němčice
– zvážit zavedení zvláštní plochy s indexem.
Součástí zápisu je prezenční listina.
Krajskému úřadu byl předložen návrh ÚP společně se zprávou o projednání dne 26. 9. 2012.

.

Stanovisko krajského úřadu Posouzení krajským úřadem bylo vydáno dne 23.10.2012 pod č.j. KUJCK
12275/2012 OREG/3.
Stanovisko obsahovalo upozornění na nedostatky z hlediska § 51 odst. 2 stavebního zákona;
dokumentace tudíž nebyla způsobilá pro zahájení řízení o vydání. Dále stanovisko obsahovalo
připomínky z hlediska metodické pomoci podle ust. § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.
Dokumentace byla upravena a předložena krajskému úřadu dne 7.12. 2012.
Bylo vydáno potvrzení o odstranění nedostatků v návrhu ÚP.
Stanovisko krajského úřadu Potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků bylo vydáno dne
10.12.2012, č.j: KUJCK 12275/2012 OREG/4.
Oznámení o zahájení řízení o vydání návrhu ÚP je ze dne 14. 12. 2012.
Veřejná vyhláška je ze dne 14. 12. 2012.
Veřejné projednání se konalo dne 30. 1. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu v Sedlici.
Návrh ÚP byl vystaven od 29. 12. 2012 do 30. 1. 2013 na Městském úřadu v Sedlici a u pořizovatele.
Veřejná vyhláška obsahovala informace o vystavení návrhu. Dále obsahovala informace o možnosti
podání námitek vlastníků pozemků a podání připomínek každého, lhůta 7 dnů od veřejného
projednání.
Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 14. 12. 2012 a sejmuta dne 31. 1. 2013.
Z veřejného projednání návrhu ÚP je vyhotoven zápis.
Zápis z veřejného projednání:
Všichni přítomní byli seznámeni se zněním § 52 SZ, s možností uplatnit námitky a připomínky, lhůtou
pro uplatnění.
Architekt Gottfried seznámil přítomné s návrhem ÚP.
Přítomní byli upozorněni na obsah §52 odst. 2 stavebního zákona ve věci podání námitek a
připomínek.
Architekt seznámil přítomné s návrhem ÚP Sedlice.
Návrh ÚP bude upraven z hlediska členění jednotlivých kapitol dle novely SZ a příslušné vyhlášky,
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platné od 1. 1. 2013. Dále bude návrh ÚP upraven v souladu s výše uvedenými zákony z hlediska
přípustných podmínek využití a přípustných staveb. Námitky a připomínky byly na veřejném
projednání uplatněny:
Jan Kraml
p.p.č. 1688/1 a 1688/7 – uvést do souladu se současným stavem, vzrostlá zeleň – plochy smíšené
nezastavěného území.
Ing. Karel Kubata
Požadavek k zařazení pozemku p.p.č. 443/1 k.ú. Mužetice do zastavitelných ploch s funkcí rekreace.
– Tato připomínka byla posouzena zpracovatelem a pořizovatelem, bude zařazena jako požadavek do
změny územního plánu dle § 55 SZ v rámci zprávy o uplatňování ÚP v uplynulém období.
Z veřejného projednání nevzešly připomínky:
Z veřejného projednání vzešly námitky:
Jan Kraml
p.p.č. 1688/1 a 1688/7 – uvést do souladu se současným stavem, vzrostlá zeleň – plochy smíšené
nezastavěného území.
Ing. Karel Kubata
Požadavek k zařazení pozemku p.p.č. 443/1 k.ú. Mužetice do zastavitelných ploch s funkcí rekreace.
– Tato připomínka byla posouzena zpracovatelem a pořizovatelem, bude zařazena jako požadavek do
změny územního plánu dle § 55 SZ v rámci zprávy o uplatňování ÚP v uplynulém období.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky projednání.
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a
jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů. Výsledek tohoto přezkoumání je součástí tohoto odůvodnění, viz níže.

Zastupitelstvu města Sedlice byl předložen návrh na vydání ÚP s odůvodněním.

3.2. rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Námitce pana Jana Kramla, p.p.č. 1688/1 a 1688/7 – uvést do souladu se současným stavem,
vzrostlá zeleň – plochy smíšené nezastavěného území.
se vyhovuje
Odůvodnění: dokumentace bude upravena. P.p.č. 1688/1 a 1688/7 –bude v souladu se současným
stavem, vzrostlá zeleň – plochy smíšené nezastavěného území součástí ÚP Sedlice.
Námitka Ing. Karla Kubaty, požadavek zařazení pozemku p.p.č. 443/1 k.ú. Mužetice do
zastavitelných ploch s funkcí rekreace.
se zamítá
Odůvodnění: tato připomínka byla posouzena zpracovatelem a pořizovatelem jako námitka, bude
zařazena jako požadavek do změny územního plánu dle § 55 SZ v rámci zprávy o uplatňování ÚP
v uplynulém období.Důvodem je pokročilá doba pořizování ÚP od roku 2010, která by se prodloužila
zařazením nových ploch do návrhu. Od roku 2010 proběhlo několik veřejných projednání zadání,
návrhu ÚP ( nad rámec stavebního zákona), na kterých měla veřejnost možnost požadavky uplatnit.
.

3.3. vyhodnocení připomínek
K pořizovanému ÚP Sedlice nebyly uplatněny žádné připomínky.

Sdělení, jak byly zohledněny připomínky sousedních obcí
Sousední obce neuplatnily požadavky a připomínky.
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Údaje o počtu listů odůvodnění ÚP Sedlice a počtu výkresů grafické části
odůvodnění
Textová část Odůvodnění ÚP obsahuje: 32 listů (str.22-53 tohoto dokumentu)
Grafická část obsahuje: 6 výkresů:
II/1 část A - koordinační výkres
II/1 část A - koordinační výkres
II/1 část A - koordinační výkres
II/1 část A - koordinační výkres
II/2 - výkres předpokládaných záborů půdního fondu
II/3 - výkres širších vztahů

1:5 000
1:5 000
1:5 000
1:5 000
1:10 000
1:50 000

Příloha:
grafická část územního plánu Sedlice
grafická část odůvodnění územního plánu Sedlice

Poučení:
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, podat opravný prostředek.

Upozornění:
Územní plán Sedlice je v souladu s § 165 odst. (1) stavebního zákona uložen na Městském úřadu
Sedlice včetně dokladů o jeho pořizování a Městském úřadu Blatná. Dokumentace opatřená
záznamem o účinnosti je poskytnuta stavebnímu úřadu v Blatné a Krajskému úřadu – Jihočeský kraj,
odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.
Údaje o vydaném územním plánu Sedlice a místech, kde je do této územně plánovací dokumentace
a její dokladové části možné nahlédnout, jsou v souladu s § 165 odst. (2) stavebního zákona
uveřejněny na www. stránkách města Blatná.

……………………………..
Místostarosta obce

……………………………
Starosta obce

Opatření obecné povahy (ÚP Sedlice) nabylo účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. dne : 21.11. 2013
…………..……….….

Vyvěšeno:

06.11. 2013

Sejmuto:

22.11 . 2013

53

